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اا

ه

ديلاقت

تارادصإنيبنمديدجلارادصإلااذهمدقينأةيقرشلاتاساردلازكرمرسي

لوانتيو"ةيدوهيلاودوهيلاىلعةيمالسإلاةراضحلاومالسإلالضف"ةلسلس

ضئارفىلإةيادهلاباتكىفةيمالسإلاوةيبرعلاتاريثأتلاةساردلمعلااذم

ىفةدوقافنباةايحباتكلالوانتدقوىسقاىدوهيلاةدوقافنبالبولقلا

عمةيركفلاوةيعامتجالاوةينيدلادوهيلاعاضوأو،ةيسلدنألاةيمالسإلاةكيبلا

تامولعملاةردنببسبهركفوهتيحلوحنيخرؤملافالتخاىلعزيكرتلا

ىلإةيادهلاباتكتاعبطبفيرعتلابًامامتهاةساردلاتلوأوهتريسنع

فيرعتلادعبو.ةددعتملاهتامجرتوةفلتخملاهتارشنو"بولقلاضئارف

لالخنمكلذوةيمالسإلاتارثؤملاديدحتىلإلمعلاقلطناهباتكبوفلؤملاب

ليصاتوةدوفالفنبااهيلعدمتعاىتلاةيمالسإلاوةيبرعلارداصملابفيرعتلا

ةيملعلاةمهملاهذهودبتو،ةيمالسإلاةفاقثلاىفاهرداصمىلإاهدروهتدام

نباصرحثيحباتكلاايانثىفرداصملاهذهىلعميتعتلالظىفةيرورض

هيفناكىذلاتقولاىفةيمالسإلاوةيبرعلاهرداصمهركذمدعىلعةدوقاف

نمفلؤملانكمتدقو.ةيمالسإلاريغىرخألاهرداصمهركذىلعًاصيرح

،ةيبدألاوةيوغللارداصملاو،ةيمالسإلاوةيبرعلاتاحلطصملاوظافلألاديدحت

ةيسحقلاثيداحألاوةيوبنلاثيداحألاوةيمالسإلاتارثؤملاوتالوقملاديدحتو

ضعبب.ةدوقافنباةفالعلمعلادقحدقو.ةدوقافنبااهنمدافشساىتلا

هتقالعكلذكو،افصلاناوخ'ابهتف"العاهنيبنموةيمالسإلاتارايتلاوقرفلا
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ثراحلاوىلازغلادماحىبأركفبةصاخهرثأتو،نيملسملاءاملعلاضعبب

فوصتلاونيدلاتالاجمىفىمالسإلاركفلامالعأنمامهريغوىبسساحملا

ىلإليزجلاركشلابهجوتينأةيقرشلاتاساردلازكرمرسيوقالسخألاو

ةعماجبطيسولاىربعلابدألاذاتسأليدنقدمحأقزارلادبعروتكدلاذاتسألا

نباىلعهتراضحومالسإلالضفحيضوتىفةميظعلاهتمهاسمىلعرهزألا

"بولقلاضئارفىلإةيادهلا"باتكنعةيملعلاةساردلاهذهنكاخنم.ةدوقاف

ىفىدوهيلاركفلاىلعىمالسإلاريثأتلاعونتىلعةساردلاهذهتكأدقو

ىلإىدئاقعلاىنيدلالاجملادودحريثأتلااذهزواجتدقف.طيسولارصعلا

ةيفدلاقرفلاىلعريثأتلادودحزواجتو،قالخألاوفوصتلاتالاجم

ةيدوهيلاةلصلاقمعدكؤياممدوهيلاةفوصتملاىلعريثأتلاىلإةيدوهيلا

.ىدوهيلاىنيدلاركفلاريوطتىفمالسإلاةيمهأو،ةيمالسإلاةفاقثلاب

ىفنيثحابلاونيصصختمللةبسنلابةديفمنوكتسةساردلاهذهنأىفكشالو

ةفاقتلاةهعو،نايدألاةنراقملاجمىفو،ةيدوهيلاةينيدلاتاساردلا

.ماعلكشبةيمالسإلاةيدوهيلاتاقالعلاو،ةيمالسإلاةراضحلابةيدوهيلا

قيفوتلانلوهللاو

ةيقرشلاتاساردلازكرمريدم

ةرهاقلاةعماج

نسحهفيلخدمحم.د.ًا



ميحرلانمحرلاهللامسب

ةت

مهتاماهاهؤانيلعفريو،اهثارتبةمللكرخفتنأفاصلإلانمناكاذب

نااهلدبالةيمالسإلاةمألانيف،مهتراضحومسومهدادجلداجماباراخفواوهز

ينيدثفرتو،ةراضحنمةيرشبللهتمتقامبممألاكلتفوفصةمدقميففقت

نااوِـلواحدقضعبللناكاذلو،عبنهلفجيالو،هنيعمبضنياليركفو

نعاوحيزينأاهدافحألةوعدكلتف،قرشملاةمألاكلتيضامقئاقحاوبجحي

اقرشمهلهأىلإقحكدوعيو،ديدجنمعطسييكلبصعتلارابغيضاملااذه

.ناكامك

عضلوتمدهجبتكمتوهناينقفونلدعبزارتعاورخفيلكوكلذلوق

هململتزجعيذلايمالسإلاويبرعلااس*ارتةمظعنمضعبىلعفقانأ

هلثمدِـجوتول،هوحنوحنتنلنمنكمتتملو،اهفنلوطنيباهتناكماهلتايلقع

،هرناصمسمطتلواحنأدعبهبلىلعتطسناالإاهنمناكامف،اهثارتيف

دبالناكو.ليجدعباليجهتلقانتاهتفئاطلاثارتهبتهابتو،اهيلإاروزهتبسنو

نكيملرمألانكلو،هيعدبملدجملابسنيو،هباحصألامويقحلادوعينا

ناريغ.ردصمنمرهليفرشتنمقيمعركفلاو،ريثكثلرتلاف،الهس

.دشلوىوقناكقحلاراهظإىلعصرحلا

"ِبولقلاضئلرفىل.ةيادهلا"باتكعميتيلدبتناك،انانمىدهبو

ةجردىلعلوصحلليتحورطلدعاتنكذنم،ةدوقافنبفسوينبايحبهفلؤمل

.ةعيرسةلاجعيفباتكلااذهبحاصلضرعتلااهقيئزجنمو،هاروتككا
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يسلدنألا،ةنايدلايدوهيلافلؤملااذهنعهعمجيننكملامكاذنيحتعمجو

كلذيفرداصمنمهيلعفوقولايننكلامىلعتعلطاو،ةأشنلاونطوملا

يسفنتقاتو،يتركاذيفاقلاعلازامهسفنباتكلارمننأريغ،تقولا

ةمولعماهتقوينلصواملكو؟نيانمنكلو،باتكلالصلىلعلوصحلل

هلو،اهبتبتكيهةيبرعلاةغللابم١٩٠٧ماعتناكهتاعبطرخلنلألوك

ملوتثحِـبو؟ةعبطلاكلتنياتلماستو،م١١٦١ماعيفتمتةيربعةمجرت

.يثحبلةجيتنوااباوجقلتا

امف،تقولضعبرخأتدقذيفنتلاناكنياوةميزعلارتفتملكلذعمو

.هيلعلوصحلاىلعاصرحدشلينلعجهبحاصوهاوتحموباتكلانعبتك

دناحتفتلاطاهنافرتعاراظتناتاونسو،ةديدعتادوهجمدعبو

قباسلاباتكللةيربعلاةمجرتلاىلعلوصحلانمتنكمتو،هتمحرباوبأ

يناثلانرقلايف"نوبتنبادوهي"يدوهيلامجرتملااهبماقيتلاواهيلإةراشإلا

تحجوينناديب،ةيبرعلاىفاهلْانةركفينتتوارو،تنارماهتلرقو.رشع

ىلعتيشخْعلرشوتادقتعمسميوهف،تقولاسفنيفأساسحوامخضلمعلا

نانعكيهان،اهليملعويركفبهاتودلدعتسلنوداهيفضوخلاسفن

لصألاىلإةجاحلاسمليفانأو،ةيبرعلاةغللاببوكملوألاهلصلباتكلا

٠'.ةمجرتلالبق

ةثيدحةخسنىلعتلصحدقفةرملاهذهي٠راظتنالطيملوترظتناو

.ةثيدحةيربعةمجرتعم،ةيربعةيدجبابنكلوةيبرعلاهتغلبباكللعبطلا

،اهبامينلاهفىلوألااهتهارقىلعتفكعو.ردقيالةعبطلاهذهبي٠رورسناكو

تس٠الهأرقامنپالب،قالطإلاىلعايدوهياركفأرقاالينناتسسحاو

تارقفضعبانقحاننأولو،اصلاخايمالسا.أركفأرقاينفو،ةلصبةيدوهيلل



ركفميدوهيهبتاكنللوقينلدحلعاطتفامباكلايانثيفيتلاميدقلادهعلا

.ةيدوهيلهتفئاطيفةيئاضقاوةينيدلابصانملىلعالغش

نمءيشبةيناثةرمباقلاةءارقديعاناىلعساسحإلااذهينربجلو

الاوقهيفتسسحتيننلاهيلعدازو،هيلإىلوألايترظنيلتنكتو،ةيورل

يفطيخلوابتكسلو،اهيللقلاهبسنينمانودفلؤملااهركذاهصنبةيمالسإ

ةيادهفباتكنمتارقفنمهفلؤمهبءاجامعجلرملادحليفتلرقاسنعكلذ

ةدوعلىلعتمزعامننعو.ةفورعملاةيمالسإلابتكلادحليفاهلباقيامو

نيديليفتعبطيتلةعبطقِلوصوبنلعاللاحتف،باتكلااذهيفىرخلةءارقل

ينناعاةيناملألاةغللاباهلةمحقمعمةيبرعةيدجبابيهوم١٩٠٧ماع

اهنلفرتعايتلاواهاوحفىلعفرعتلاىلعءالمزلاوةوخإلانمنوصلخملا

.لمعلاةقشمنمتفعاضدقتقكنلولبسليماملتحتفو،اريثكينندعاس

:يهوةدوقافنبالةيلدهلاباكلخسنعبرايدلترفوتنللدعبو

ءاهتتالاناكوم١٩٠٧ماعنيليفةرملوألعبطيذلاويبرعلاصنلا:ألوا

.ةبيرعقفورحلابعوبطموهوم١٩١٢ماعيفهعبطنم

يتلاةيبرعلانماهتمجرتتمتيتلاوباتكلاةِـطوطخملةيربعلاةمجرتلا:ايناث

ةمجرتلاهذهبماقدقو،ةيربعةيدجبابتناكنلوباتكلافلؤماهببتك

رشعيناثلانرقلايفكلذوفورعملاي-دوهيلامجرتملانوبتنبادوهي

.ينورفس٠داهبماقتابيوصتوتاقيلعتضعبعميداليملا

ةيحجبابةيبرعلاببوكملاباتكلاصنعمتعبطةثيدحةيربعةمجرت:اثلاث

.حفاق.داهشماوهعضووةمجرتقهذهبماقدقوةيربع
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فصنليفاضياتمتباتكلانمءازجألىرخلةيربعةمجرتاياقب:اعبار

.رشعيناثلانرقلنميناثلا

ولةيبرعلاةغللابءاوسىرخلعجلرمورداصمنميدلرفوتامعمو

تسسحلدقتنكنلو،يدلامىلعتفكعو.لمعلرمتساىرخلتاغلب

تنكينفالولتارمرارمتسالانعفزعاتنكو،هتماخضولمعللةبوعصب

ناينلدجويفرقتسااريخلو،لمهيناتيشخهبسابالاطوشتعطقدق

بغرينمعيطتسيافطعنمنوكتباتكلايفةماهوةدحلوةيئزجلطقفضرعتا

تْـكناو،ءاشامفيكباتكلاقامعأيفصوغيواهنمفلديناكلْددعبمامتإلا

،ةفسلفلابماتملعىلعنوكيلماكتملمعقيرفىلإجاتحيباتكلااذهنأدقتعأ

يمالسإلاركفلاو،ةيدوهيلاةقيدلاو،ةيربعلاةغلللو،دئاقعلاو،قالخألاملعو

ىتحكلِدوةماعةفصبيبرعلابسألاوهريسافتونآرقلامولعوثيدحقملعو،

.ةلماكتمةيملعةروصيفدهجفجرخي

-لخمريغزاجيابوطقفلوانتننأبيتهجوتنلحفطعنملااذهنمو

بولقلاضنارفىلإةيادهلاباكيفةيمالسإلاوةيبرعلارداصملاm"نعثيدحلا

ىلعةتالثثحابمىلإهاياامسقمعوضوملااذهِلوانتيفيدهْـجترصحو"

:يلاتلاوحنلا

:لوهلاثحيملا

باقلافلؤمنعهيفتثدحت"هرصعوةدوقافنبايحب"هناونعو

نيخرؤملافالتخلو،هتريسمتبحاصيتلاِفورظلاوهتئيبو

.ةماعةفصبهركفوهتايحِلوح



:يناثلاثحبملل

تمزعدقتنكو،ماعلاهنومضموبسكلانعثيححللهتيفل

نفيفالملاذهنعتلبعدقينناالإهباوبألازجومبتكلناىلع

دلانمقيفوتلاايجلرالماكتملمعقرشنةصرفيريغلوليلحاتت

اهخيراوتوةفلتخملاهتهرشنوباكفتاعبطلتِـضرعتمث.كلذيف

نمتامجرتلانيبامىلبراصتخابترشلمث،ةددعتملهتامجرتو

فسوي،يحمقفسوي،نوبتنل:نملكتامجرتيففالتخا

.حفاق

:ثلاثلاثحبملل

دافتسليتلاةيمالسإلاوةيبرعلارداصمقنعثيحللهتصصْـحو

ريغولارشابمالقنناكءاوسهباتكةداماهنعلقنوةدوقافنلااهنم

رشيملذبةقيقدةيملعةناملانيلنكيملنيتلاحلااتلكيفو،رشابم

ةفاضإلابهنإلوقانهو.راكفالاوصوصنلاكلتمهنعْدخلنمىلإ

بصعتلاوةيرصنعلاةحئارهنمحوفيهنإف،ةيملعلهتناملمدعىلإ

،اهباحصاوةيمالسإلاريغرئاصملاركذدقف.فورعملايدوهيلا

تحصقاماذهو.اهباحصلوةيمالسإلارلاصمللىلعًابجحماكو

كلتنأاهبناجىلإفقينموةبصعلاكلتلتبثألانههراهظب

وهيتلاةروصلاهذهبةدوقافنبالمعناو،انيلإتسرانتعاضب

نبللبقهبتك،ىلوألاةجردلابيمالسبلمعىوسسيلاهيلع

ىلعوةفاقثلاوركفلانمةجردىلعاىلعِنوملسمنوركفمةدوقاف

نبالسيلو،يبساحمللثراحلاهذاتساويهزغلدماحوبأمهسأر

.لقنلاوعمجلالضفىوسلضفنمةدوقاف
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.........دعبو

مهيفقحصينممنوكيناو،ةقيقحلاوهللاهجوهبيغتبادهجاذهف

،ةيراجةقدص:ثمالثنمالإهلمععطقنامدآنباتاماذإ"فيرشلاثيدحلا

.''هلوعديحلاصدلوو،هبعفتنيملعو

يدوهيلايرركفلاثارتلااذهلثمنيالوقأناالإماقملااذهيفينعسيالو

ددعتمو،ريثكثارتوهيمالسإلايبرعلاانثارتنملقنوسسأيذلا

ثارتوهو،هنمربكألارحقلاىلعلوصحلانمكنادمحباننكمت،تاهاجتالا

انمزليو،هتساردوهقيقحتدعبرونلاىلإجرخينأىلإجاتحمونيهلابسيل

ايجار،يبرعلاويمالسإلااهثارتقمعوةلاصأىلعةصيرحةرفاضتمدوهج

،ةعضاوتمةنبلعضويفهذهيفتقفودقنوكأنأىلاعتوهناحبسىلوملا

.ةظقيلاوكرحتلاةرورضبممهلاباحصأليحوتةتفاخةعمشو

ىترسأىلإوربكألاىخأوىدلاوحورىلإلمعلااذهىدهاةياهنلاىفو

امئادباوصلاىلإانقًـقوينألأسأهللاو

فلؤملا

ليدنققزارلادبع.د.ا

يربعلابنألاذاتسأ

رهزألاةعماجةمجرتلاوتاغللاةيلكب



لوألاثحبملا

سلدنألاىفدوهيلا

امباعيتساومهفريسعقنمهنلنيثحابقنيبهيلعقفتملانمحبصا

هفدهامييقتو."يبرعلاليدوهيلاركفلا"ثيححلارصعلايفهيلعقلطي

ةفرعمبماملإلانوداضياةينيدلاوةيدئاقعلاوةيخيراتلاهنيماضموهتاهاجتلو

مهتفاقثاولهنواوقتسلعبانمقيانموركفلااذهداوراهيفتبنيتلاضرألا

.هرامثتجضنوهناصغاتعرفتوهتقيستتبثوپهروذجتمنىتحمهركفو

هبكي٠ذليركفلاجاتنإلاكلذيبرعلايدوهيلاركفلااذهبةيادبينعنو

امل.ةيربعاهتيعجبأتناكنلواضياةيبرعلاةغللابوةيبرعلاراصمألايفدوهيلا

اهسلواهتاموقملكبةماعةيمالسإلاةئيبليهفانهاهدصقنيتلاةئيبلا

َهتيببقلعتياميفو.ةيسلدنأولةيقرشتناكايلاهنطلومواهروصعواهتحامسو

.ةيمالسإلاةيسلطألاةئيبلايهفةدوقافنبايحب

اهدهعيفتينمدقسكايفةيومألاةفالخلانانوخرؤملاانلركني

دقعلليفةفورعملاربربلاةروثاهرهشللعلتاروثلاولكاقلاضعببريخألا

ىلعم١٠١٣وأ١٠١٢ماعيلاوحيعداليملرشعيتداحلانرقلانميناثلا

تسارامإلاتلقتسانلاهجئاتننمناكو.كلنيفنيخرؤملانببفالتخل

تحبصلو.فئاوطلِكولمرصعبخيراتهيففرعيامِنوكتويكانهةيمالسإلا

بترتاموىرخألاتارامإلانعةلقتسمةكلممةقالخلاتنارامإنمةرامإلك

رمألااهرواجتامىلإاهمضوكلامملاهذهىدحإةحلزاةلواحمنمكلْدىلع

ةكلممنيببورحلاتبشننأىلإهرودبىدليذلرحانتلاىفىدليذلا

نبسوباحاهكيلمةدايقتحتةطانرغةكلممنيبثدحاموحنىلعىرخأو
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ىهتناثيحريهزو,سابعنبلةماعزب"ةيرملا"ةكلممويجاهنصلانسكام

دقفكلفعموبخجودشنيبةرتفلاكلتيفلاحلارمتسااذكهوامهلتقمبرمألا

كلذبدهشيامكايفاقثوايركفازيمتمارصعفْـلاوطلاكولمرصعناك

.نوخرُوملا

ترمدقف,لاحملنملاحلاملودناانيلعصقيامودخيراتلاناالإ

اهدوسيةرتفبهلكرصعلاكلذةياهنلپفئاوطلاكولممكحةياهنليبقسافلا

دعتسلنئألانمةيحيسملاةهبجلالعجاممفعضلاوبارطضالاوقلقلا

ىوعدبةيمالسإلاكلامملاكلتىلعزاهجاللةلواحميفاهِـسويجزهجتوياهتثع

امحنعتناكامكةيحيسماهدوعونيملسملابرعلانماهلكسلدنألادادرتسا

رمألامهلبتتسلو.ةرجهلللوألانرقلاةياهنذنماهيفاورقتسلوبرعلااهحتف

نيحلايفةيحيسملااينابساينطلومنمريثكلخدويمالسإلانيلاداسُوكانه

ءالؤهبةمذلالهأبيحرتىلإىدلامم.رابجإوأرهقِنودةيعاوطيمالسإلا

مودقلبقاهنويحياوناكيتلالالذإلاوةيِدوبعلاةايحنممهوصلخيىتحبرعلا

.مهيلإنيملسملا

تقولاكلذيففئاوطلاِكولمماكحضعبهيلعناكيرذلاعضولالعلو

عسوتلاىلعمهنمضعبلاىدلديدشلاصرحلاوتاعزانملاوتافالخلاةرثكنم

رمألابورحلانمريثكهنعتجتناممةرواجمىرخاةكلممباسحىلعولو

كلتىدلفوخلاوفعضلانمةريثكتالاحروهظىلبهرونبىذاي٠ذلا

سلدنألايفةيحيسملاةهبجلاةهجاومىلعةردقلامحعبساسحإوكلامملا

ىوقلاىلإمهنمضعبلاءاجتلاةبرطضملاةلاحلاكلتدلوتىلعبترتوپةيلامشلا

ةيليبشلمكاح"دابعنبدمتعملا"لعفاموحنىلعاهنمنوعلابلطتةيجراخلا

وسنفلاىلإةيزجلايدؤينينسلظ"هنأةراضحلاةصقبحاصهنعلوقييرذلا



منختسلو...مالسإلاىلعةيحيسملاءادتعامحعاهبيرتشيةلاتشقكلمسحاسلا

نقيلو.م١٠٨٥ماعةلطيلطىلعضاضقبالايفهتيحضنمهيتأيلاملاوسنفلا

دقذئتقوسلشلاتاليودتناكو.ةيناثلاةسيرفلانوكنسةيليبشلنادمتعملا

ةمواقمنعهعمتزجعنادحىلإاهنيباميفاهبورحو.تاقبطلابورحاهتكهنل

(')اا.ةيدجةمواقمكرتشملااهونع

عيطتسينلهدحوهنابسحلويرمألايفايلمدابعنبدمتعملاركفانهو

فسوينمةدجنلادابعنبلبلطكلذدنع.هيلإتهجتلاذلةيحيسملاةلمحلادص

ناكامف,كانهرومألامامزىلوتيناكي,٠ذلاوهو.برغمقيفنيفشتنب(')

لبجقيضماهبربعوهِـسوجزهجفءادنلااذهلددرتِنونباجتساناالإهنم

ىقلاوةيليبشاوةطانرغوةقلامنمفئاوطلاكولمنمدملاىقلتثيحقراط

ةميزهبتهتناىتحامهنيبِبرحلاىحرِترادو,ةيحيسملاةهبجلاشيويجب

ةبيرقلاةفالزلاةعقومبةفورعملاوةريهشلاةعقوملاكلتيفةيحيسملاشْويجلا

.م١٠٨٦ماعكلذوسويلطبنم

نباداعكانهرمألابتتساامحنعوپنيحىلإسلدنألايفرومألاتلدهو

ىريوهوسلدنألاىلعامئادتناكهنيعنكلويبرغملاىلإهجلردانيفشلت

ةركلاةدواعملادادعتسااهشويجتزهجوىرخأةرمتساعدقةيحيسملاةهبجلا

ءارملودابعنبدمتعملابادحيذلارمألاةيمالسإلاسلدنألاىلعةراغإلاو

.نيطبارملاميعزيبرغملالطبلاكلذنمةدجنلابلطةدواعمىلإنيملسملا

ملو,فعضلاوةقرفلامهنيبتنتشلدفةرتفلاكلتيففئاوطلاكولمناك

نفشاتنباناكو,يحيسملاركسعملاشبويجلمهدحوي٠دصتلامهرودقميفدعي

مهنمفعضلااذههارغادقوهعمنمودمتعملاءادنلباجتساكلذلاديجكلذملعي

ةطخلاهذهذيفتيفذخاو,همكحلاهعاضخإوسلدنألاىلعءاليتسالاررقينأب
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ةيبرعلاتارامإلاىلعءاليتسالابأدبذبيحيسملاوحعقةميزههلمتنلدعب

١٠٩١ماعيلاوحهلاهعاضخبمتوةطانرغلخدنلىفىرخألاولتةدحاولا

مكحلااذهنمةفيخدوهيلاءالؤهسجوتف,دوهيقنمةريكةفئاطاهبناكو.م

نحمنماهريغولبةنيدملهذهكرتاورنناالإمهتبلاغنمناكامفديدجلا

ىفنيرافلءالؤهنمضعبلهجتاو,نيطبلرملامكحلتناديتلاساسألا

اذكهو.ةلبقملاةلحرمليفمهلانوعِنوِـنوكيسمهنامهنمانظيحيسمللامشلا

ةماعزتحتةيبرعلتارامإلانماهريغوةطانرغيفعاِـضوألاترقنسل

فرعيةيمالسإلاسمهلارومنمديدجرصعكنهأدبونيفشاتنبفسوي

.٠٠نيطبارملا"رصعبخيراتلايف

لبقاهوشكعيتلاةرتفليفدوهيلالاوحلىلعفرعتننأانحرااذهف

يفرمألاهلبتتسليذففئاوطلاكولمرصعاهبينعنونيطبلرمقرصع

ماعةريهشلاربربلاةروثمايقرتلىلعسلدنألايفةيملينبمكحلاوزباقعا

ةرجهوةيومألاةفالخلاةمصاعةبطرقةنيدمبفرخو,ةيداليم١٠١٣-١٠١٢

مهلوحلودوهيلاءالؤهىلعفرعتننااندرااذلِلوقن.اهناكسواهلهانمريثكل

مكحلظيفِنوشيعياوناكمهلمهسفنلدوهيلافارتعابوايخيراتتباثلاناف

بفوبامهمالتحتفواهراهدزاواهرارقتسابمستتةشيعفناوطلاكولم

ةيسايسلاتالاجملاةفاكيفةعساوةرهشاولانورومصقلا

نأدعبةسماخةريلةجردىلةيركفلامهروصلترهدزاووةيداصتقالاو

طورفشنبيادسحةبطرقيفاهسسانلقبسيتلاةيدوهيلاةسردملاترهدزا

ةصاخةفلتخملاركفلاتالاجميفمهيركفمودوهيلاءاملعنمديدعللاهلدعاو

ةفاقثوركفروطتىلإتتايتلبابسألامهانمتناكوةيوغللاواهنمةينيدلا

.هرصعدعبوهرصعيفِدوهيلا



يمالسإلاعمتجمللخادةزيمملامهعاضواِنونخايمهنمنوريثكلاادبو

ىلإىدليذلارمألاةصاخةفصبمهروصقوءارمألاطحالبيفو,ةماعةفصب

يفةصاخوةيركفليحاونلانمريثكيفنيفقثملاوءاملعلانمريثكروهظ

نمرعشلناكويةيدوهيلاةينيدقِصوصنلاريسافتوحورشورعشلاوةغللالاجم

يفترقتسادقةديدجلاةينفلاهتروصتناكثيحي،دوهيلايسألاجاتنإلازربل

نبشفنودةيادبلايفاهذخأيتلاةروصلاكلتيهوبدوهيلاةيربعلاءارعشناهذل

نمةيبرعلانيزاوملاسفنىلعةيربعلاةيرعشلاةديصقلامايقاهبينعنوطلربل

ىلعتروطتوكلذدعبةيربعلاةديصقلاتقلطناواهيفنازوألاوروحبلايفاوق

.هدعبءاجنموديجانهليئومشدي

دوهيلانمةبطاقاةاحنخيشيبطرقلا(‘)حانجنبناورمربتعيو

ِلوألاهيئزجب"حيقنتلا"باتكوهودوهيلاىدلةيوحنلاتافلؤملارهشلعضودقف

تسافلؤمىلإةفاضإلاباذه.لوصألاباتكوهفيناثلاءزجلااملعمللاباتكوهو

يفسلحنالادوهيدنعةحضلولاةيركفلاةمسلاتناكاذإو.لاجملااذهيفىرخأ

هضلرغأيفديدجتلاويتربعلرعشلامظنيفمهقوعتيهفلوطلاكولمرصع

يفدئاسلايبرعلارعشلاماظننماريثكِبرتقينلداكثيحبهنيماضموهماظنو

ضعبناهذأيفهناكمذخايادباديدجايركفارايتكانهنأالإ,ةرتفلاكش

العفةدوجوملاءاوسةيمالسإلاةيبرعلاةنيبلاريثأتةجيتندوهيلايركفم

رايتلاوهديدجلارايتلااذهناك.يبرعلاقرشملانماهيلعةدفاولاولسلدنألاب

ولعرفنياموقالخألاوتايهلإلاوةفسلفلارومابمتهيأدبنيپذلايقالخألايفسلفف

.رومألاهذهتحتي٠وضني

ذخأمث,تاعوضوملاهذهلثمبلاغتشالايفقبسلاقرشلايفبرعللناك

ةرجهقيرطنعاملسلدنألايفيمالسإلابرغملاىلإلاقنالايفرمألااذه

قيرطنعوأايقيرفالامشدالبىلإيمالسإلاقرشملاءاملعنمضعبلا
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نيرامةنيدملاوةكمبجحلاةضيرفءادألماعلكنوجرخينيلجاجحلا

يفنيركفملوءامللةوفصباهيفنوقتلي.ةيمالسإلاراصمألانمةديدعنطنومب

زوكىتشبنيلمحمسلدنألاىلإكلذدعبنودوعيمثملعلاعورففلتخم

نملئاسرفوبقلْسمافننممهعمهنولمحيامبناجىلإ.ةيقرشملاةفرعملا

ةقلحلايفروديامىلعفوقولاىلإةجاحلنسليفسطبالاناكيتلاوكانه

ةفسلفلاملعبقلعتياميفةصاخةفصبويمالسإلاقرشلايملسمنيبةيركفلا

مزحنبالبق"دقفنيثحابلادحلركذيامكةيمالسإلاسلدبألايفهناويتليهلإلاو

ىلعو.تاقولخملاعيمجنعهلافالتخايا"ةفلاخمق"يفةرعاشألايمار(ال

ىلعقبطنييدذلموهفملاسفنبدللاىلعةيناسنإلاتافصلاقيبطتنكميالاذه

ضراعهنلذبمامألاىلبةلحرميارلااذهعفدمْرحنبلنكلو.تاقولخملرئاس

نايفدعباميفنوللجياوناك.ةفلاخملاادبمبمهلوبقمغ»مهنيذلاةرعاشألا

نمتافصلاهذهدرجيهسفنةفلاخملاأدبمنانيحيف,ذاتلذفصتهلاتافض

(.انيلموهفمىنعميا

ولىركلةتفلثلدحلبقعايْدللفلوطلاكولمرصعربتعيانهنم

يفةصاخةفصبوةيمالسإلاسلدبألاخيراتيفةرثؤملاتفرتفلانمربربلاةروث

نمديدعلليفةلماشةضهنوحماستنمهنعفرعاملةينيدلاوةيرَـكفلايحاونلا

نودةقثوةيرحبهيأرنعربعيليأربحاصلكللاجملاعاستاوتالاجملا

نميهوتايهلإلاوةفسلفلاباهنمقلعتيامةصاخةيمالسإلاتنادقتعملابساسملا

ةكرحللعبتتملاف.ةصاخةلزنمءاهقفلاونيحلاءاملعاهيلوينلكيتلرومألا

ةظفاحماهدجينيطبارملارصعىتحةيادبلنمسلشلايفةيركفلوةيفاقثلا

ريسفتلالثمةينيدلارومألابلصتيامباريثكنومتهيءاملعلامظعمناكو

اذهيفورثنورعشنمبدألايحاونباضيانومتهيامك.ثيحلاوعيرشتلاو

ثيح(هد"نيطبارملامكحيفةيبرغملاةفسلفللةيادبلولدجنيركفلامضخلا

رمألاسطبألايملسمىلإدادغبيفةلزتعملانملاقتنالايفةفسلفلاهذهتادب



يملسمنيبوةيقرشملاةيمالسإلاةفسلفلانيبةلصداجيلهيلعبترتيذلل

.سلدنألا

ةيمالسإلاةعقبلاكلتىلإيبرعلاركفلاقفدترارمتسلىلإةفاضإلاباذه

ماقدقينامركلافوسليفلابيبطلانفنيثحابقضعبركذدقفهنلولاىتشب

ةملسماهبىتايرذلاناكو,ةطسقرسيف,افصلاناوخللئاسررشنب"

ةرسمنبلهبملكتامىلإةفاضإلابةثيدحةينولمالفأاهعمتلْـحلو.يليرجملا

ميلاعت"لاصيابماقي٠ذلانالوقينمنيثحابللنمكانهناكنياو(٨)".اهنم

كلتو(ا)"يونزغلادومحمدهعيفيسلدنألادمحمنبملسموهءافصلاناوخإ

نلركذيفةراضحلاةصقبحاصامل.رشعيداحلانرقلانملوألافصنلايف

ةصالختنمضتو,ةعامجلاهذهراكفاتاتشتعمجيتلاءافصقناوخإلئاسر

ءاشلسلدبألايملسمدحلباجعإتلاندق"ةيفسلفلاوةينيدلاوةيعيبطلامولعلا

('اهبظفتحاواهعمجفم١٠٠٠ماعيلاوحىندألاقرشلادالبيفهلاوجت

.ملسملااذهمسلفلؤملاركْديملو

دعبامويدايدزالايفةيسلدنألادالبلاىلعدفاولايفسلفلارايتلارمتساو

نمريثكرهظو,هيلعالبقإءاملعلاونيفقثملانمنيريثكلاىدلدجوو,رخآ

ةجابنيلويةرسمنبالاثمأنماهيفاوداجأوةفسلفللهذهباولغتشانينلاءاملعلا

نلدبالناكو.يلازغلاماماللارصاعمناكيوذلاوم١١٣٨د٥٣٣ىفوتملا

مهعمتجمىلعةدفاولاةديدجلاءارَالاكلتبسلسألايفدوهيلانمريثكرثأتي

بولقلاتابجاوولقعلالامعأوقالخألاوتايهلإلارومايفثحبتيتلاو

ىلعورطألاهذهيفرودتةيفسلفلئاسرِنوبتكيمهنمريثكذخأو.حراوجلاو

('١)لوريبجنبناميلسلاثمأدجندوهيلاءالؤهنم.برعلاهبموقيناكامقسن

ةيبرعلاةغللاباباتكنأشلااذهيفبتكوةفسلفلاىلإهجتاںيذلايدوهيلارعاشلا

بهذمبرثأتهنأ"هنعنيثحابلاضعبركذيو.awnTipn"ةايحلاعوبني"مساب
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4'')"ةثيدحلاةيِـنوطالفألابهذموفلزهسيلقزاينفءازاىلعمئاقلاةرسمنبا

اهيلعقلطلوسفنلحالصبلوحةفورعملهتلاسراضفلوريبجنبابكامك

ma"مل nm ppn"٦قالخألاحالسلباكيا').

لاغتشالالاجميفلوريبجنبالةيلعفلاةيادبلاتناكةلاسرلاهذهلعلو

نممهفياكنيملسملاءاملعنمهيقباسرتلكلذيفايفتقمةفسلفلاوتلهاخألاب

.ةلاسرلانومضم

بناجىلبساحنالايفةماعلاةنيبلاناىلإهلككلذنمصلخننانكميو

ركفيفاروطتتشححلدقدوهيلااهيفشيعيناكيتلاةيفاقثلاوةيركفلاةئيبل

اركتديدجقيرطىلإةيحيلقتلةيدوهيلامهمولعبنوهجتييلاتلابمهتلعجوپءالؤه

يمالسإلايبرعلاركفلاراهدزانعةعبانتمروطتنممهبطيحيناكامب

نعازيمماعباطةرتفلاكلتيفةاروتللينيدلاريسفتلاذخلدقفوراشتناوهعرفتو

ءاوسةينيدلاصوصنللنيرسفمفنمريثكرهظو,ةقباسلاةيريسفتلالحلرملا

ىلعريساعتلاهذهيفمهدامتعانكيملودوملتلاولميدقلادهعلايفةِدوِـجوملا

ماكحألاطابقسلدرجموا.اهضومغةلازإوتيلرقفلاوظافلألاحرشدرجم

رخآابولسلواجهنمذخأيريسفتلااذهنمفحهلاادبامنبو,ةيهقفلاوةيعيرشتلا

هذهناتابثإلمهنمةلواحميفاهسفنةينوهيقةديقعقرهوجىلاصوغلوه

نيحلناامك.ةيلقعلاتايطعملاعماديلضراعتتالهنمضتتاموةديقعلا

.ناضراعتيالةفسلفلاو

مهؤاملعذخلةيدوهيلاةيلقعلاىلعديدجلايركفلقلطنملااذهنمو

فهبلقعللنلبوةيبهيلاةديقعلانيبةهعلالوحةسلردلاوثحبلابنولغتشي

نعمهتاباتكيفنودعتبيمهنمضعبلاذخلنلكلذجاتننمناكو.امهنيبقيفوتل

تايناحورملاعيفثحبلىفِنوهجتيوريبكدحىلإةيويندلاتايناملا



يفهعمجابي٠رثلاةيمالسإلاةفاعتلاملاعنيالوقنكلذلو,ةيفوهتايهخألاو

نمنوذخايِدوهيلاءالؤهمامأهيعارصمىلعاحوتفمناكىطسولاروصعلا

تالاجميفولبتألاوأبطلاولِمولعلليفكلذناكءاوسِنوماشيامهرحب

اهلكتقكةرتفلاهذهيفةدئاستناكيتلافورظلانلامك.تايهخألاوةفسلفلا

احلسملاجملااذهلخني٠ذلاةدوقافنبفسوينبايحبلاثملروهظلةأيهم

يفسلفلاركفلاىلعاعلطموريمالسإلاركفلاةفاقثبادوزموي٠دوهيلاهركفب

ةغللهتداجإهلككلفىلعهدعاسوپةيبرعلامهتغلىلإبرعلاهلقنايذلاينانويلا

؟ةدوقافنبايحبوهنمف.اهنمةينيدلاةصاخوةيربعلاهتغلبناجىلإةيبرعلا

نلنكميىدمياىلإوتايهخألاوةيهلإلامولللاجميفهرودوهامو

ناكدحياىلإوهريغمولعبارثاتمالقانناكملاكاخاعدبمناكله؟هفنصن

؟؟ريغلانعهذخايفةيملعّهنالانيما

.ةيلاتلاتاحفصلايفءوضلاهيلعيقلننالواحنامكلذ
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.٦ةدوقفنبفسوينبايحي

دوهيلنيركفمللناولنمادحلوِلوريبجنبناميلسناربتعنانكاذيا

ردقلاهلهميملو.هتيادبذنمفئاوطلاكولمرصعاورصاعنيذلامهنارعشو

ةفسلفلاوبلألايفرصعلااذهةفاقثوركفنمدوزتدقهلو.هتياهندهشيل

رهظوةديدجلاتافاشقهذهًـبلاغتشالاوحنىلوألاهاطخادبهناو.تنيهخألاو

هدعبنمىتلدقهنادجنتقولسفنيفاننإف.يفسلفلهرثنيفوهراعشليفكلذ

ركفلاهفرعامرهشلهيفنودو.ةفرعملاعورفنمعرفلااذهبهمامتهادازنم

هبكيْدل"تيلداقتعالاوتانامألا"باتكدعبيفسلفلاويهاخألايدوهيلا

,يداليملارشتاعلانرقلايفدادغبدوهييركفمرهشليمويفلديعسايدعس

.هرصعيفنيملكتمقءارويلزتعملاركفلةصالخهيفعضوي٠ذلاو

nةدوفافنبفِـسوينبايحبءاجدقل :mpg prnدعب

وهلهو.هتايحخيراتِلوحنيخرؤملانيبفالتخلىلعلوريبجنبناميلس

يكيسامىلعهنعةرخأتمةرتفيفءاجهنلمللوريبجنبالرصاعمولقحس

.هليصفت

هرصعيفظحيملةدوقافنبلنابيرغلانمهنلىلإانهةراشإلاردجتو

ةياهورملعمركذيملذب,دوهيلاءارعشويركفمنمهريغلثمةعسوةرهشب

دجوأليذلرمألا.هموقيفةيركفلاوةيعامتجالاهتناكموهتايحنعليصافت

ىلعءوضلاوقلينلاولواحنيذلانيلتحملانيثحابلانمريثكىدلةغلابةبوعص

ءاَرالاتفلتخاو.هرصعيفدوهيليركفمنيبهعقوموهركفوهتاشنوهتايح

ىدليذهرمألا.هتافوواهدلومةنسباهنمقلعتيامةصاخكلذلوحتبراضتو

كلتشاعِفورظةيالظيِـفو.اهشاعيتلاتاونسلادحعديدحتناكمإمدعىلإ

.١



كلذدعبهورصاعنجذلاومهيبياىلعهميلعتىقلتنيذلكئلوانمو...؟تاونسلا

ريثأتهلناكوهدعبنماوماجنظلاءالؤهنمو؟هجهنموهركفيفرثأمهلناكو

يلعفلاعقاولانلريغ,ةحضلوةيفاشتاباجبىلإجاتحتةريثكتالؤاسه..مهيلع

اهانملعتاجاتنتساهِـنوكنعجرخيالةدوقافنبلةايحنعانيللاملكنللوقي

.هتايحيفهبتكي٠ذلاديحولهباكنعوهنعنوثحابلاهبكاماكاخنم

طلخلابرخزيهنأحضاولانمهسفنةدوقافنباةايحنعبتكامنل

امبرواقبسدقنيثحابلاضعبدجنذإلاوفالايفبراضتلاوبارطضالاو

ةيربعلاةخسنلارشنهلقنامءالؤهنمولوريبجنبناميلسرصعشاغ

يرذلا."بولقلاضنلرفىلإةيادهلل"ةدوقافنباباتكلنوبتنبادوهيةمجرتل

nm-an"ةيربعلابهامسا rnyn"داتساِنود-دقتعينامفوكنا"لاقثيح

ىلعاءانبوسكعلاسيلوايحبيبلرانمرثلتدقِلوريبجنبانا-ةيفاكةلداىلإ

ةنسلايهوم١٠٤٥لبقهباتكبتكايحبيبارلانا۔هيلرلاقبلحجرخاكلذ

teen"ةفورعملاهتلاسراهيفبتكيتلا nm p|pn"نبالسفنلاحالصب

يفشاعدقةدوقافنبايحبنا٩يأرلااذهلاقبط۔ينعياذهو.('')"لوريبج

.لوريبجنبناميلسرعاشلااهيفشيعيناكيتلاابيرقتةرتفلاسفن

نيثحابلاءارآنمديدعلاركفدقاضيلباتكلارشاننأركذلابريدجلاو

ةينمزلاةرتفلاسفنيفشلعدقةدوقافنيانأالعفاودقتعانيذلاوهوقبسنيذلا

ديدحتنوديؤينيذلانمو.(١')هلبقامبروأِلوريبجنبناميلساهشاعيتلا

نبناميلسو.يبطرقلاحانجنبناورمنملكرصعسفنبةدوقافنبارصع

يوحنللرصاعم"ةدوقافنبانانمسيلوجرمباتكيفءاجاملوريبج

.('١)''لوريبجنلافوسليفلارعاشلاوحانجنبناورم

.١١
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نمريكىلعحضلولااهريثأتنيثحابلاءالؤهءارآلتناكهناهيفكشالاممو

طيسولارصعلايفيربعلابدألابِنومتهينبذهكئلواةصاخودوهيقنيثحابلا

ءارعشرثأتىدمنعةضيفتسمةساردمهدحلبكدقفسلدنألايفةصاخو

بولتقضئارفىلإةيادهلاهباكةدوفافنبايحباهنمضيتلانيماضملابسلدنألا

تترويتلاراككااعماهراكفايفهباشتتدئاصقبتكنملولناكو":اهيفلاق

يتماجنوكنالبق:هتحيصقيفلوريبجنبناميلسوهةيادههباتكيف

:اهيفِلوقيثيح".كتمعن

,nِ,يپ,

موي:وي

اا،٦٢

,,رب

pg

,ي

پمبو,يي

,,

ويگ,,

y,yr,nlا nِng

,ومپ,ووميب

utnott arm

س

و,

.('')"ناسنإلاايحباهبىصوليتلتابجلولاذيفتلةوعدةديصقلاهذهنادجنو

:يهتايبألاةمجرتو

كتمعنينتماجنوكلنألبق

؟يتروصمقريرذلااذنم

ةمسنيفخفني-ذلااذنم

مويلاىلإيابصذنميناعدنم

كيحينيبةنيطقحبيننإ

مهدعلانمينندجوانماي

؟قيضناكميفينعضونمو

؟ينجرخلةمللققامعأنمنمو

ينرحسوينملعمهفللنمو

انلتسلوةقيقحينتعنصتناو

ويب



ياياطخبكلفرتعا

يشبكنعيفخلفيك

ينلمحدقانابعثنفلوقأالو

يدوجوكتمعنقبستملا

نبادقصقىدحلنمتايبألاهذهبهداهشتسلويقسريمةرابعنممهفيو

لوريبجنبناميلسبتكينالبقاذههباتكبتكدقةدوقافنبلنأِلوريبج

نبلايحباهلاقناقبسيتلاةركفلاسفنةديصقلاهذهنمضدقهناو,هتحيصق

.ةيرعشةروصيفاهتغايصدعبهباتكيفةدوقاف

دقةدوقافنبالخيراتلايفاونهتجلنيذلانيثحابلاءالؤهلكناكاذإف

كولمرصعوهورشعيداحلانرقكنملوألافصنلايفهرصعاونح

ضراعتتنيثحابلانمىرخأةعومجمرخَالابناجلاىلعدجنانيخفئاوطلا

يناثلافصنلايفشيعيةدوقافنبااولعجذبيأرلامهفلاختوءالؤهعممهلاوك

نللمتحملانمهنانيثحابلاضعبدقتعيو":لاقنمءالؤهنمونرقلااذهنم

ناجتنتسنةقباسلاةرابعلانموِلوريبجنبناميلسدعبشباعدقنوكي

رشعيرناحلانرقلانميناثلافصنفيفشاعدقةدوقافنبلنلحجريثحابلا

.(١١)اماعنئالثيلاوحرمعلانمغلبدقوم١٠٥٨و,١٠٥٢نيبام

نبارصعنعةحارصِنونلعينيرخآدجننيثحابلءالؤهبناجىلإو

يفشباع"هنانامرهشميياحركذيثيحةيمالسإلاسلعنألايفهنطوموةدوقاف

يناثلانرقلاةيادبورشعيداحلانرقلانميناثلافصنلايفةطسقرس

رشع

يفسلدنألايفي-ربعلابشالاوخرأنيذلانوثحابلاهركذامهلاخنمو

نكمياهروطتوةصاخةفصبةيدوهيلاةفسلفلانعهورطسامو,طيسولارصعلا

يفيالوريبجنلاتبقعايتلاةرتفلايفلعفلابشاعدقةدوقافنبانياملعننا

نرقلانمىلوألادوقعلاىلإتحتماورشعيداحلانرقلانميناثلافصنلا

رمس

http://al-maktabeh.com



ةفسلفلانعهثيدحضرعميفهباتكيفجربنستليئارسإركذدقغرشعيناثلا

نطوميفالكلذدعبةيدوهيلاةينيللةفسلفلاتروطتدقلو":هلوقةيدوهيلا

ناكو.ةيبرعلاسلحنألايفامنبوپىفنملاءاِـسوروميِـنوماجلارصعيفالويايدعس

own-ةايحلاعوبنيباكوهكانهبتكيذلاةيفسلفلتافلؤمللوأ T«pn-

ايحبيضاقلل"ِبولقلاتابجلو"باككلذدعبفرعمث...لوريبجنبناميلسل

.(٢')''ةدوقافنبلفسوينب

نمذبلوريبجنبلدعبةدوقافنبلدجلوتدكؤياليأرلااذهناكنفو

ىدلهباكفرعيملولورييجنبالارصاعمشياعدقنوكينالمتحملا

ملهنلهنعفورعملانمذيةايحلاعوبنيباكروهظدعبالإةيدوهيلافئاوطل

فقوتيملةديتعلاءارآلاكلتمغرو.ِلوريبجنلاناكامكةعساوةرهشبظحي

ناتامولعمنمهلحاتيامردقلواحيٌلك,كلذدعبهباتكوةدوقافنبابمامتهالا

ىلعفرعتلاهتخنمنكميامولعمواتباثاخيراتىرخأبوأ.ةروصبدححي

نيثحابلاونيركفملنمديدعلااذههباتكبشهدليذلابتاكلااذهةايحليصافت

نبلنلباقلااذهبقلعتياميفةيِدوهيلافراعملاةرنلديفءاجدقف.هدعبنم

يفرشنلاقميفو"('')م١٠٨٠ماعيلاوحباتكلااذهبك"دقةدوقاف

رورمةبسانمب"'np]np"لانيركيفستبتاكللَراكادةفيحص

ةطسقرسيفةيبرعللةغللابِبولقلاضنارفىفةيادهلاباتكىلعةنس٩٠٠

ةغلتناكلهحضويملبتاكلاناكنياو."('٩م١٠٨٠ماعيلاوحسلثلاب

طيسولارصعلدوهيداتعايتلياةيدوهيلاةيبرعلاينعيملةيبرعلاباتكل

.همنعنمةيربعةيدجباباهبةباكلا

يظحدقةدوقافنبفسوينبايحبنأحضتيقبساممهنإفلاحةيأىلعو

سلدنألايفيىدوهيقركفلاةكرحلنيخرؤملاونيثحابلامامتهانمريبكردقب

خيراتىلعفقينألواحيلكف,هتايحيفمامتهالانمردقلااذهبظحيملامبر

١٤



نلريغ,هتايحلةحضلوةيندبديدحتيفسفنلاهيلإنئمطتنانكميدحمودكؤم

اكنلوپرسيبونيقيلاهجوىلعكلفديدحتنكميملهلرهنلدقيلعفقعقاول

فورعملايدوهيلارعاشلانملكدعبلعفلابشاعدقةِدوقافنيلنأىلإليمن

ينعياذهو,يبطرقتحانجنبناورمسعلشلاةاحنخيِـسو.لوريبجنبناميلس

لدي,رشعيناثلانرقلنملوألافصنلثورشعيداحلانرهارخلولشاعهنف

دقعلاىتحامهنملكشاعدقحانجنيلوِلوريبجنبانمالكنأكلذىلع

ةحلرصحانجنبناورمةِدوقافنيلركذدقورشعي٠داحلاِنرقلانمسماخلا

ءاملعلنعهثيدحضرعميفبولقلاضئارفىلإةيادهلاباتكةسقميف

بتكتحفصت":لاقثيحمهتاباكنمذخلومهلاوقابناعتسانيذلانيركفملاو

ةريكفيلأتعئارشلرومليفاوفنصنيْدلادومظللهأدعبانُـلهاولنممستنم

نملخيملهقيبوهحرشباودصقامعيمجتيفلافنطابلاملعلاىلعاهنمفك

ءايبنالابكولجوزعدناباكصوصنحرشاهدحل:ضلرغاةثالثدحل

اهفيراصتواهتلزاجموْاهتغليناعمحرشامل,نيهجودحلىلعكلذو.ا'')مع

هيفامبههجوههارضتحانجنيلبتكلثماهظافللطبضواهءاحنلو

('٩"...ةياك

ناكحانجنبناورمناملعنةمدقملايفاهركفيتلاةرابعلاهذهنمو

ةيوغللاوةيوحنلاحانجنبلبكنلو.اذههباتكةدوقافنبلبكامننعايفوتم

نممغرلاىلعلوريبجنبناميلسكلذَـكو,ةدوقافنبادنعاهلكةفورعمتناك

.ةمدقملاهذهيفهيلإرشيملهنا

ةدوقافنبانلنمنيثحابلاضعبهيلإبهذامباوصلانمسيلهنلامك

يفاهتباكدوهيلاداتعيناكيتلاةرابعلاركذيملحانجنبناورملهركذدنع

.ايل"٢يهوآراصتخلاهِـنوبكياوناكوهارثذلابيطولاهمحريهومهتافلؤم
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ةرتفبهلبقتامدقناكيذلانوماجايعساضياركذدقهناوةصاخ

ةرابعللابيرقتةثممةرابعهنعلاقلباضيلةرابعلاهذهركعينلنودةليوط

يفىواستتءاعدةغيصيهو."هنعالايضر"يهوحانجنبلنعاهلاقيتق

.حانجنبلنعاهركفيتلاةرابعلاسفنعماهنومضم

ةدوقافنباباتكناتاببةلواحموهنيثحابلاءالؤهفحهناحضلوو

يفوتيتلاةنسلايهوم١٠٥٠ماعلبقوحانجنبارصعيفبتكدقاذه

كلذدقتعنالوِلوريبجنبناميلسرصعيفبتكهنااضيلينعياذهوياهيف

ُللواىلإدتماامبرو،رشعيوداحلانرقلارخاوابكدقنوكيناِبوصألاو

.حجرألاوهورشعيناثلانرقلل

رهپ



:هتفاقث

نكمتتملسملدغلايفةيوهيلاةفاقثللنيخرؤملاونيثحابلاءارتناكاذإف

خيراتةصاخةدوقافنبلاهشلعيتقةرتفلاهاجتدحوميارىلعفوقوللنم

ةيتذلهتريسىلعفوقولااندرلاماذباريكفلتخيالرمألانيفهتافوولهدلوم

املكو,ءوضلانمريثكلااهيلعنوثحابلاقليملِرومليهو.هركِـفوهتفاقثو

نمكلذوةديدعرومألجاتنتساوطابنتساوهامنبنكشلااذهيفلاقينانكمي

يفباكلانلذب.ديحولاهباتكيفهرطسولةدوفافنبايحبهبقطناماياش

ةايحىلعهيوتحياموهنيماضملالخنمفرعتننيانكميردصمريخعقاولا

ىلبراشلدقلوتقولاسفنيفةماعلاوةيصخشلاهتايحولبهركفوةدوقافنبا

هناباتكلااذهنمحضتادقو"لاقثيحي٠ِدوهيلاركفلايفنيثحابلاضعبكلذ

ثيححقرلدقو.ءاقدصلولبراقهلنكيملودلوولهلجوزالاديحوناك

ديحولاناسنإلاىلعنادقتعينهكدقفكلذلو.همتيوهتلزعوناس1ااةبرغنع

(اا)اا.اذههعضوىطهللدصينل

هلثحاموهتايحتاونسضومغنأحوضوبودبيةقباسلاةرابعلانمو

تاتمليتلوپاهسفنةايحلكلتةريسمىلعريكلاضومغيلاتلابىفضلدقاهيف

نايد"ةفيظولغشيناكايحبنانمضعبلاهركحياممهللااهنعليصافتةيل

رداصملاانربختملويةطسقرسةنيدميفيدوهيلاهعمتجميف،رلقيا"و

نيبسيلامك.كلذنمرهلتامولعمةيابهباتكنعتبكواهلتخرليتلا

نلتباثلانمو.بصنملااذهيفاهاضقيتلاةدملانعىتحرابخاةياانيدل

ىلعوهحاننمةفئاطلاةقعباريدجنوكيناودبالةمهملاكلتلثمىلوتينم

ا/ءانبهيفكشالاممو.ىرخلةيحاننمينيدلاركفلاوةفاقثلاةعسنمريكردق

ءاضقلاةصنميلتعيناباريدجلعفلابناكهنأهباتكنمةسبتقملادهاوشلاىلع

.ةصاخةفصبةينيدلارومألاوتاعزانملايفلصفلاو

١٧
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اننإفعساوركفوةماعةفاقثنمةفيظولاهذهتابلطتمنممغرلاىلعو

ىقلتنيذلاهتنتاسلوهميلعتنعاددحمائيشاوركذيملهتايحيخرؤمنادجن

يفءاضقلةصنمءالتعالهتلهايتلاةعوفتملهتفاقنرداصمومهيدياىلعملعلا

اننكلو.ةيتلذفهتريسىلعوهيلعءوضلايقلتيتلارومألانمكلذريغوهتفئاط

هعالللةعسوهتفاقثقمعىتحوضوبريشينانكميةيادهلاهباتكنادقتعن

ةفاقثلاكلتناامك.ةيمالسبةيبرعملتناكةيِدوهيةينيدقمولعلالهانمىلع

ةقاشلابابسابذخألايفلمهتملةيصخشنعربختباتكلااذهيفةحضاولا

نلعيطتسنانهنمو.ءانعًنوداهيلعفرعتلنكمييتلاوةليصألااهعبانمنم

يفلاعفِرودامهلناكنيساسلنيريصمىفةدوقافنبلركفوةفاقثعجرن

:امهوةيرَـكفلاهتريسم

هلعجامميدوهيلاهدقتعمىلعصيرحيعدوهيكهبقلعتييلخلد:لوألا

الثمتمهرصعلبقوهرصعيفدئاسلايدوهيلركفلافرطابملي

صوصنلوحتفلليتلاتاقيلعتلاوتناريسفتلاوحورشلاكلتيف

ملةيوغلريساقلاوحورشلاكلتتناكءاوس('')دوملتلاوةاروتف

حيضوتوةينوهيلاةعيرشفونيدلانيماضمبقلعتتاحورشتٍناك

اياصولونينلوقلااهيلعتصناملاقبطهقلاخبناسنإلاةقالع

هبكناقبسامكلذىلإفاضي.بتكللهذهيفةدوِـجوملاةينيدلا

بيرقنمهبلصتيامويدوهيلانيدلانعنوقباسلادوهيلاءاملع

ىلإةدوقافنباراشلنيذلامينوماجلاتاباتكةصاخةفصبوديعبوأ

علطلامماريثكدافتسادقو.(٢٨'ةيادهلاباكةميقميفمهنمضعبق

.باتكلاايالتيفكلذحِـصووتافلؤملاهذهنمهيلع

١٨



هلافغإنكميالريبكرودةِدوفافنبلةفاقفوركفيفهلويجراخ:يناثلا

نبلرصعةفاقثيجراخلرحصملابانهينعنويهنعيضاغتهول

رصعوفنلوطلكولمرصعةفاقثيهو.ةماعةفصبةدوفاف

رهدزاويمالسإلايبرعلاركفلديستثيحمهدعبنمنيطبلرملا

يناثلاورشعيداحلاورشعلانورقلاتفرعوسلدنألاءاحنايف

ركففتالاجمنمديتعليفةلماشةيبرعةضهنرشع

ءاهقفلاوءارعشلانمريفغعمجسلشلاءامسيفعطسوپةعونتمق

نوحيزنبلكنهناكةصاخرعشلاوبتألالاجميففةفسالفلاو

يفيريبشلاقحسلوبلو.ةيليبشليفدابعنبدمتعملاويةبطرقيف

اماريِـكوكانهمهطلستوِدوهيلاهاجتةِروهشمفقاومهلوةطانرغ

حدامصنفوسيحمحنبلناكةيرملايفومهذوفندايدزانمرذح

هريغوةرسمنبلويرهاظليسلدنألامزحنباسلدنألاتفرعو

.ةفسلفلالاجميف

بقلةعونتمتلمجرتنمنعطيالاىلإلصوامهلككلذىلإفاضي

ةحامسنلىلإانهةراشإلاردجتو.كلفلاوتايضايرلابتكوةينانويلاةفسلفلا

تلرظانملانمديعلادهشتنلةئيبلاهذهلحاتادقكانههماكحةمكحومالسإلا

ةريثكنايحايفيرجتتتكيتقوةفلتخملاركفلاعورفيفتالداجملو('ال

تاءاقللاكلتلثمناهيفكشالاممو.دوهيلارابحاضعبونيملسملاءاملعنيب

ةبايدلارومابقلعتياملكةساردبجوتسياصاخايملعادادعتسلبلطتتناك

ةصاخ,رخآلابناجلاعمهجولاهجوفوقوللاهبحاصلهؤتةساردىرخألا

لئاسراهتلصوف,يدوهيلاويمالسإلايقرشملاركفلااهيلعدفودقنلعلاناو

اضياتلصوامك,مهتافلؤموةلزتعملاونيملكتملالاوقو,افصلاناوخإ

.اهريغوةفسلفلايفوينيدلاريسفتلالاجميفةفلتخملادوهيلاتافلؤم

١٩
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يفهناشةدوقافنيلنافسلحنكالةيركفلاوةيفاقثلاةنيبتيهكلتتناكاذإف

ةفاقللوركفلناولانمديدعلاباطاحمناكدالبلاهذهدوهيرئاسناشكلذ

دقفهتهاجتلوقفتيامبدوزتوي.هتعاطتسلردقلهناهنموةيمالسإلاةيبرعلل

ناكدقلودهزلايفنيفوصتملابكةصاخةروصبةدوقافنفهابتناتسعرتسا"

رولبذب,ةايحقيفهقيرطىلعىربكةيمهابتكلاهذهيفةدوفافنبلثحبل

اذحبصنىتحةريصقةرتفضمتملوكلنلاقفوهريكفتةقيرطوهسفنةيهام

دقةدوقافنبلنإفعملاولايفو.ةقيقرةيوغلةسارفبزاتمينيتميبرعبولسا

".نيملسملانيدهازلاءارآنمارفكهسفنلىنبت

يفولةيادهلاهباتكيفكلذناكءاوسهجاتنإيفايلجكلفحضودقلو

"هتحيصقيفةصاخةفصبواهدشليتلاةليلقلاراعشألاكلت

برقلابققحتييذلاسفنللىنغو,ىربكلاةداعسقنعثيدحلااهنمضييتلاو

يفو.هنمرشاعلابابلايفةيلدهلاباتكنمضةديصقلاهذهو.هللاتساذنم

ارولبتكهنلركْددقو,ليللابةالصلاماظننعهثيدحدنعهنمسفاسلالصفلا

.هفلنعدعتبتالناىلعاهثحوسفنللةاجانمو.ااىلإلاهتلاهبةميظع

نماهظقويوةيرشبلاسفنلاثحتسينارعاشلالواحيلاهتبالااذهيف

.بولقلاسمتيتلاهتاحلطصمعضيفيكاديجفرعيوهوعايضلاوةلفغلامون

ةيفاقاهلدعيملورعشلانازوأنمنيعمنزوبهتحيصقيفةدوقافنباديقيملو

.رارمتسابةريغتملبةدحلو

:لوقيةديصقلاهذهيف

يبور,يبو

رباب,و,
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:ةديصقلاةمجرتيلياميفو

هللايكرابيسفناي

يناشحللكهمسنكرابيلو

يلحتةعاجشلابيسفناي

يسحقكقلاخلو

يلعفاهماملناسحإلاو

يديتهيلإثيدحلابو

كتلفغنميسفناييقيفا

كتناكميمهفتو

؟كريصمنيلىلإو,تئجنبانم

يظقيتساكتابثنميسفناي

يلسوتكقلاخمامارعشلابو

ير-ربكوينغهمسالو

يثنحتهتلزجعمنعو

نينوكتامثيحيسفناياللايفاخ

ةحماجناصحلاكينوكتال.يسفناي

مهفالبلغبلاكنوكتالو

لمثرومخمكوأ

عئاضناسنبوأ

تقلخدقمهفلاعبننمكنأل

تجرخأدقلاطبألاةنيدمنمو

.ءامسلانم,ةنادنعنم

٢٢



ىلعىلوألاةجردلاباهيفدمتعاةغلةديصقلاهذهيفرعاشلةغلو

تايليفةحضلوودبتيتلاةديثعلاهتاحلطصموميدقفدهعلاةغلنمهنوزخم

:يلاتفوحنلاىلعاهيلعِفوقولانكمييتلاوةديصقف

هسبتقاتيبلااذهوm:ِلوقياهنمسماخلاتيبليف:"الول

نلانهينعيوهو٤:٤١بويارفسيفدوجوملريبعشنمرعاشلا

هيجانتىلاعتوهناحبسهنابةمئادقاهتلصواهتقالعسفنلالصاوت

.هيلإلسوتتو

هيفلواحيي٠ذلانومضملاسفنرعاشلارركيسخسلاتيبلايف:ايياث

نيانمنيرتلهلوقباههبنيواهتلفغنماهظقوبىتحسفنلارجزينا

أدبف.اهيفشيعتيتلاةلفغلانمقيفتنلىلإاهاعدنادعبكلِدويتيتل

"كريصمنياىلإ":اهللاقفبيهرتلاوبيلتلاوخيبوتلامثظاقيإلاب

ةرقفذخلىفءوجللاىلإممقلادهعلانمرعاشلاسلبتقالصيدق:اثلاث

يفدجناموحنىلعهتيصقيفاتيبهلعجواهنمءزجولةلماك

nnوب":هلوق nmنمةيناثلاةرقفلانمرعاشلهذخلتيبلااذهف٠.٠

.نيوَـكتلارفسنمرشعيناثلاحاحصإلا

ردصملايههتاحلطصموهتلريبعتوميحقلادهعلاةغللازتام:اعبار

عبارلاتيبلايففةديصقلاهذهيفرعاشلاهيلعدمتعيي٠ذلايسيئرلا

هسبتقاتيبلااذه.٩٦١ال:هيفِلوقيي٠ذلاورشع

ةرقفلانماثلاحاحصإلايناثلاكولملارفسنمةدوقافنبا

فوخلابيرعشسفنلااهتياهلوقبسفنلابطاخيهيفوپىلوألا

وبم
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هللانألالإءيشلالهيفنيدجلوتتولنيميقتناكميايفةبهرلاو

.اهيلععلطموكلاعقلىلعدهاشتكامثيحكعم

اهكيرحتفتهبسفنلاةبطاخمىلإةديدعتلرمرعاشلادوعي:اسماخ

نلىفرارمتساباهعفنيوپاهيفشيعتيتلاةلفغلاكلتنماهظاقيلو

-(na.undرجور:لوقيفهتنزجعموهلاضفلوهتامعنرْـكنتت

خف.....٢الت

نادكؤينلديريامناكوسفنلىلرعاشلاهجوتيرارمتساب:اسناس

عمةيرشبلاسفنللكلتىلإهجومهذههبالاهتبنوهتالِـسوتوهثيدح

سناسلاورشعسماخلانيتيبلليفف.ميقلدهعللةغلمادختسا

نمةدوقافنباسابتقاضيادجنامك.ىنعملااذهدجنرشع

panهلوقيفةعساتلاةرقفلا٣٢مقررومزملا pit mgيفو

تهرويتلاظافلألانميهوmapةظلدجنرشععساتلاتيبلا

.بويارفسنمنيلالثلوثلاثلحاحصإلانمةسجاسلاةرقفلايف

نيلاهسبتقلدقنوثحابلاركنيامكةديصقلاةيحاتتفاتفكاذب:اعباس

نلينعياذهفهنمىلوألاةرقفلا١٠٣ريمازمللرفسنمةدوقاف

تاييلماتخيفو.ثلاثلاتيبللنمنوكتاهتايادبوهبالاهتبا

امبةدوقافنبلةناعتسلدجننيرشعلاويناثلااهتيبيفوةديصقلا

ةنيدمنمويا:هلوقيفلاثمألارفسيفءاج

ناينعتيتلاو,ضرألاوتاوامسلانعةيانكيهولاطبألا

الإجرختالواهتاباوبيهفامئادتعلوامسلااهرقمةرهاطلاسفنلا

ناكةدوقافنبلنانمنوثحابلاهركذيامقحصيكلذبو.اهنم

امئادنوزكرينفذلانييكاخألانيفوصتملاقيرفنهبنمربتعي

٢ال



مامتهالاةرورضىلعةيرثنملتناكةيرعشمهتافلؤميف

سفنلانلاذلةديمحلاقسالخألايلعظافحلاوسفنلةيبرتبةيانعلاو

حراوجللمعناو,هبربناس7ااةقالعيفيساسألالماعلايه

.اهناميارقتساوتنلدقبولقلانوكتنلدعبالإمتيال

ةفاقثلاعبانميهكلتو,ةدوقافنبلاهيفشاعيتلاةيركفلاةئيبلايهكلت

ةفاقثو,ةصلاخةيبرعةئيب,هباكرطساهقسنىلعو.ىقتسااهنميتلاملعلاو

ةيدوهيلتلفلؤمللنمهيلعلصحي٠ذلاهركفوهتفاقثبناجىلإةعساوةيمالسإ

ىلإابنجةبوهيلاو,ةيمالسإلاةيبرعلانيتفاقتلانيبكلذبعمجف.هيلعةقباسلا

.بناج

٢ه
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لوألاثحبملاشماوه

ناردبدمحم:ةمجرت٠١٣ب٢١٠ص.ةراضحلاةصق:تنارويدلو-١

.ةرهاقل.رشنقوةمجرتلاوفيلأتلةنجل٠نيرخلو

ةِـكرحو،برغملايفنيطبارملاةِـلودميعز:نيقشاتنيفسوي-٢

ثلاثلادقعلةيادبيفةينيدةكرحكاهرلةيادبيفترهظنيطبارملا

نبفهللزانتنيأدعبمكحلانيفشاتنبلىلوت.رشعيداحقنرهنم

يتنيدمحتفبكلذدنعماقف.ف٤٥٣ةنسهنعرمعنبركبويلهمع

كولمامديذللرمألاهمزحوهِـتوقبكانهرهتشاوةجنطوسراف

.ةيحيسملاشنويجلادصلهبداجنتسالاىللةيسلدنألاففوطق

:كنيفرظق

رصعوسلحشنايفبرعلءابعل:ينانسبلاسرطب-ا

.١٩٣٧توريبوثاعبلالا

ةرهاقلل.فراعملاراد٠يملحالابتألايف:يباكرلاتسوج.د-ب

.٣٣ص-٢٣ص

..ديجانهلينومش-٣

يفم٩٩٣ماعيفةليرغنلنبيفيلاهفسوينبليئومشدلو

يفرعاشلااذهفرعدقوةيمالسإلاةفالخلاةمصاعةبطرقةنيدم

دوهيةداعككلذو"فسوينبليعامسبول"مسابيبرعلاخيراتلا

ةيبرعلاطاسوألايفهبفرعيممامهنملكلناكذإةيمالسإلادالبلا

دعبةبطرقرداغ.ةيوهيلاهتفئاطوهموقءانبلهبهفرعيرخلمسلو

كنهحتتفاوةقلاميفرقتساوم١٠١٣ةنسربربلاةروثتادحل

مثاهريملطسالبيفابتكةطانرغىلإلقتنانأىلإهنمبسكتياتوناح

ربتعيلوألارعشلانمنيواودةثالثبتك.هشيجلادئاقوهلًاربزو

بلغيكلذلوهتايحرخلوليفامهبتكثلاثلاويناثلاوايوينارعش

٢هپ



-ت

يلاوحتام.اهيفاموايندلاءانفبساسحإلاونيدتلاعباطامهيلع

.ةطانرغيفم١٠٥٦

:حانجنانالل

هركحيو،اهوحنوةيربعلاّهغلللرومايفاعيلضاملاعناك

مهأنم.دوهيلانميلحتلاةاحنخيشهناىلعامنادنوخرؤملا

باتكهيلعقلطللوألا،نبازجنمنوكتيوهوحيقنتلاباتكهتافلؤم

اموهتحالكشمويربعلاوحنلابقلعتياملكنمضتيوهو"عمللا"

مجعموهوروذجلاوللوصألامسابمجعميناثلو،هلوحرودي

وللوصلىفاهيفعجريواهلباقيامبةنراقمميقلادهعلاظافلل

هناحلوهلئاسرهنمضباتكاضياهتافلؤمنمو.دتلفلألاكلترونج

ذيمالتنيبوهنيبماقيذلافتاخقءاشلهموصخىلعاهبدريتلا

لئاسروبتك"مساهيلعقلطلوجويحادوهيوقوراسنبمحانم

.باقلااذهرشنبجروبنريدفسويماقدقو"حانجنبناورمل

.٠يسلدنألامزحنبا-٥

ةهطرقبدلو،مزحنبديعسنبدمحلنبيلعنبدمحمولوه

روصنمللاريزوواليلجاملاعهويلناك.م٩٩٤-ته١٣٨٤ماع

ةفيلخللاريزومزحنبدمحملمع.رفظملاهنباورماعيبانبدمحم

ارظناليوطمعتملهذههترازوتناكنفو.ماشهنبنمحرلادبع

مزحنبلناك.نجسلاهعادياومزحنلىلعضبقلاوةفيلخلالتقمل

،ةيكلاملاهقفةرملوايفسرد.هقفلاوثيدحلامولعبنيمتهملانم

٠يرهاظلابهذملاقنتعاكلذدعبهناالإيعفاشلابهذملاسرداهدعب

فلخنبيلعنبدوادبهذموهيرهاظلابهذملاو.هلبصعتو

.بهذملااذهحيقنتيفمزحننادبو،يناهبصألا
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هتلرظانمرهشلنمو.ةرظطنملولنجللهبحهنعفرع

هترظانمكلذِـكو.يكلاملاهيقفلايجابلاناميلسديلولايبألهترظانم

لوحراددقناكنلو،ةليرغنلنبليئومشيدوهيلرعاشللةريهشلا

نم"لحنلاوللمقيفلصفلا"باكربتعيو.ظفحتةشقانملهذه

برغلاىلعقبسلهلونايدألاةنراقمملعيفمزحنباتافلؤممهأ

.ملعللاذهبقلعتياميف

:كلذلوحرظني

.١دجناكلخنبالنايعألاتليفو-ا

.١٩٣-٢٩٠سميديمحللسبتقملاةوتج-ب

لئاسرويدوهيلةليرغنلانبلىلعدرلا:سابعناسحل.د-ج

.١٩٦٠ةرهاقلا.ةبورعلاراد.ىرخل

١٩٨صخيراتلايفهزكرمويبرعلاركفلا:يريلوليساليد-٦

باتكلراد.راطيبلاليعاسپا:همجرت

.توريب.ينانبللا

.٢٠١صقباسلا.ردصملا-٧

نيسح:روتكدهمجرت.٣٣٣ص.يسلشألاركفلاخيرات:ايثنلابلخنإ-٨

.١٩٥٥ّهسرصملاةضهنلاةبكمسنؤم

.٢٠هصردصملاسفن:يريلوليساليد-٩

.١٣٨ص١٣بةراضحلاةصق:تنلروهِلو-١٠

:الوديجنبناميلس-١١

يداحلانرققنمثلاثلادقعلاةيادبيفلوريبجنبناميلسدلو

فرعيناِـكوةيمالسإلاسلديألابةقلامةنيدميفي٠داليملارشع

نمكانهناكنباو"ىيحينبناميلسبوياول"يبرعلاهمساب

٢٨



دقف،ةملؤموةيساقانادحلهتلوفطذنمدهش.ةبطرقبدلوهنلدتعي

نزحلاوّهدحولملأبسحاف،هرمعنمةسخسلايفوهوهدلاوتام

يفاليوطرقتسلوسلدنألاننمنيبلقت،هراعشليفكلذنعربعو

نوعلاديلورلبجنبالدميذللديجانهلينومشةياعرتحتةطانرغ

.ةطانرغنمجرخوهيلعبضغفليمجلااذههلظفحيملهنلريغ

فرعوضلرغألاىتشيفةيومنتلاوةينيدلاراعشألانمديدعلابتك

نمو،يميلعتلاويفسلفلارعشلنماريثكبتكو،ةفسلفلاىلإهليمب

،ةايحلاعوبنيباتكهتافلؤمنمو"كلملاجات"ةلاسرهراعشلرهشل

ةيبرعلاباهبَـكبتكيهوسفنلحالصلةلاسرو،ئلقالاراتخمو

.رصعللكلذدوهينببةدئاسلاةيدوهيلا

.٤٩٣سميسلدنألاركفلخيرات:ايثنلابلخن.ا-١٢

نيبسيلو،ةيبرعلاةغللابةلاسرلهذهلوريبجنبناميلسبتك-١٣

هرصعيفةدئاستناكيتلاةيدوهيلةيبرعطباهبكهناتبثيامانيل

لصوامناذلةيادبلذنمةيبرعةيدجبابتبكاهناملهرصعلبقو

اهلةيزيلجنبةمجرتعمةيبرعللةغللابةبوتكمةخسنانيدياىلإ

ايبملوكةعماجتاعوبطمنم١٩ه٥ماعةروشنم

:يفةمجرتلاوةلاسرلارظنا

ST.WISE: the Improvement of Moral Qualities

columbia university sedes N.Y.1905.
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هلُـكيفزوربلاينادينلرققباكلرشانمهركذيذلاءالؤهنمو

دلبولقلضهرفىلبةيدهلاباتكناهيفركذيثيح-دشرملا"ىمسملا

١٨٥١ماعيفرشنيذلاهباتكيفركسنبركذيكلذكو.م١٠٤٠ماعبتك

اذهيفمهعماوقفتلنيذلانمو.م١٠٤٠ماعبتكباتكلااذهنل٧٣٨ص

قباسلاخيراتلانعءيشلاضعبارخاتماخيراتىطعاناكنلويارلا

:فورعملاهباكيفستيرجيهدوهيلاخرؤملل

بتكةدوقافنباباتكنلركنيوهف.ههاابم,.,ووبب)

.م١٠۴هماع

١٦-.

L.Margolis,and Alexander Mant:

History of the Jewish people. P. 320. Atemple

Book Atheneum.1969.N.Y.

nn.tnوو0اهبوس,

mnر .mpg ait wna .ah nSn.315الل.٦.3ات.

١٨-

tr''o net1naاټ"٩.it"bon1980.

Adel Bilderese: Jewish post Biblical

Histon through personalites.

P. 84. The union of American Hebrew

congregationy 1918.

لوحنيخرؤملافالتخاولوريبجنبناميلسةاِـفوةنسبقلعتياميف-١٩

:ىلإعوجرلانكميةقدلاهجوىلعةنسقديدحت

.٣



توريب.ةيقثقةعبطف.١٣١صممألاتاقبط:يسلوہادعاص-أ

ب

.ارزعنبىسوملةركلْدملاوةرضاحملا-ب

نيسح.دهمجرت.٤٩٣صيسللهاركفلاخيرات:ايثنلابلخنإهج

.١٩٥٥ةيرصملاةضهنلاةبتكم.سنؤم

:.M-د The history of the Jewish literatureوWaxman

N.Y.1930.P.219.

,زوروهيي

دمهمهومهس,وبرب,ويي

وريج»اووببوو

- .t""mn .phita To1to .343 'an

وهيواممهمپواہمهيبو

.n"ma .pm`ntnna.purtn

97-Encyclopedia Judaica

tn!ta ." norm nu1n " '/ mur 900.inn n1ain : hrnp ml -23

.روو,م,اهبميت:

رارمتسابمهتاباتكيفىطسولاِروصعلاِدوهيهداتعاراصتخل:مع-٢٤

دوهيلاناحضلولانمراصتخالااذهو.مالسلاهيلع:ينعيوهو

.ةرتفلاكلتيفنيملسملانمهوسبتقا

.ِبولقلاضئارفىلإةيادهلاباتك:ادوهينيماينبنبملاسميهاربا.د-٢٥

.ةسقملانم٧ص.ةدوقافنبفسوينبىحبنايدلاظعاولافيلأت

.١٩١٢-١٩٠٧ننيليفهيليربلاةعبطملابةرملوألعبط

يم١
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اراهدزاترهدزادقةدوقافنبلرصعلبقينيدلريسفتلاةكرحتناك-٢٧

ولمهنمنوينابرلءاوسةفلتخملاةہدوهيلافئاوطلانيباريبك

ينيدلاريسفتقيفةيقرشلاسرادملاتيادوهجمبناجىلإف.نومارقلا

ةروصبتجهتنليتلاةفلتخملااهبهاذمونيطسلفودادغبنملكيف

ةيمالسإلاسلدنألانيفاهبترثأتويمالسإلاريسفتلبهاذمةحضلو

ةيتلروتلاصوصنلايرسفمنمدوهيلانمديحعلاضياتفرع

امك،امهريغوثليغنبقحسبو،يسافلاقاحسالاثلةيدوملتلو

رصتخمكتاصخلملاوتفرصتخملبكبفرعياماضيلرهظ

.هريغويسافلقحسإلدوملتلا

:رظنايدوهيلاينيدلاريسفتلاسرادملوحليصفتلانمديزملو

.يرلوهيلاينيدلركفلايفيمالسإلارثألا:لينققزارلادبع.د

.١٩٨٤ثيرتلاراد.سلدنألاةسرتم

ءاجاممو.اهدعبامو٧صِبولقلاضْـفرفىلإةيادهلاباكرةمنقم-٢٨

ىلعنيدلاضنارفملعناكاملو":ةدوفافنيللوقةسقملهذهيف

نممقتنمبكتحفصت.نطابرخآلاورهاظامهدحلنيبرض

ةريثكفيلأتعئارشلاروصليفاوفنصنيذلادوملتلالهادعبانلئاول

ملهنايبوهحرشاودصقامعيمجتيفلافنطابلملعلاىلعاهنمفخ

لجوزعدناباتكصوصنحرشاهدحاضلرغأةثالثدحلنملخي

اهانعمواهظفلحرشامل،نيهجودحلىلعكلذومعءايبنالابتكو

املو،ةيناربعلابتكلارثكاهنعالايضر,سم'٦حورشلم

مس٢



اهظافلطبضواهءاحناواهفيراصتواهتلزاجمواهتغليقعمحرش

.خلا...ةيافكهيفامبههجوهلارْـضنحانجنبابتكلم

سلدنألاهيقفنيبتساكيتلاكلتتمتيتلاتسارظانمهكلترهشللعلو-٢٩

نبليعامسلمسابفورعملاديجانهليئومشنيبويرهاظلامزحنل

يتقةديدعلرداصملااهيلإتراشليتلاةرظظنملاكلت.ةليرغنل

دقاذهةليرغنلانيلنيلركحاماهنمو،اهلاجروسلحنثالتخرا

دقسابعناسحلروتكحلناكنلونيملسملاومالسإلاىلعلواطت

نكلو":لاقثيحكلذلعفدقةليرغنلانلانوكينايفهككشتركذ

نألنمرقفضقانتيفباتكفلؤموهليعامسلنوكينادعبتسن

الةارادملانسح،رظنلاديعبناكهنلىلععمجتاهلكرداصملا

.فسويهنبااهنمي-رعتافصهذهوِرودصلاهيلعرغوباميفطروتي

نعطلايفمالكلابرهاِـجو"ماسبنبالوقفرصنينانكميهيلإو

":ديعسنبالوقفرصنينلنكمياضياهيل)و"مالسإلاةلمىلع

نيامث"اهبىنغيتياحشوموراعشبيفنلارقلاعيمجمظنينامسقو

."لدجلاىلعةوقلاوملعلابليعامسإلدهشدقمزحنيل

:ىلإعوجرلانكميليصافتلانمديزملو

لئاسرويدوهيلاةليرْـعنلانباىلعدرلا:سابعناسحا.د-ا

-١٦صيسلدنألامزحنبالىرخل

.١٩٦٠ةرهاقلا.ةبورعلاراد.١٧

.لوألامسقلا:ةريزجلالهأنساحميفةريخنلل:ماسبنبا-ب

.دقيقحت٧٦٦صيناثلادلجملا

.سابعناسحل

.يناثلاءزجلا.برغملايلحيفبرغملا:ديعسنب٠حج

فراعملاراد.فيضيقوش.دقيقحت

.رصمب
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ةعبطيةيناثلاةعبطلا.١٧٠-١٦٩ص.يبهذلرصعلا:عوشهشميلس-٣٠

.ض.م.رشنلاوةهحايلهلاوةمجرتللقرشملاراد

.١٩٩٠ورمعافش

٣٤



يناثلاثحبملا

بولقلاضنارفىلإةيادهلاباتك

.فدهلا.ىوتحملا

هضلرغاعوتو،ميظعلاهنارتبيمالسإلايبرعلاركفلاعاٌطيسل

ةريثكاياوزسمتيتلااياضقلاوتاعوضومقنمديلعللهلوانتو،هتاهاجتلو

تايلقعلنمريكيفلاعفلورمثملاهرناهلنوكينليمالسإلانيدلااياوزنم

راصمألانمديدعلايفيمالسإلاعمتجملاطسوتشياعتيشةملسملاريغ

كلتمهأنمةصاخةفصبةيدوهيلاةيلقعلالعلو.ةيبرغمولتناكةيقرشةيبرعلا

املاقبطيمالسإلايبرعلاركفلاتادرفمنمريثكلاتبعوتسايتلاتايلقعلا

ثحبلابطيِـسولارصعلاةبقحاولوانتنينلادوهيلانيثحابلانمريثكهيلععمجأ

مكحبنوليمينيذلادوهيلاكنلوأىدلظوحلملكشباذهحضودقلو.ةساردلاو

نيحلارومأبمهلاغتشاو،ةيجوهيلاسرادملايفمهفقاوموةيبرعلامهتاشن

سميامةصاخةفصبو،ةينيدلارومألاكلتلثميفضوخلاىلإ-ةعيرشلاو

.ديدحتلاهجوىلعةديقعلابلصتيولاهنم

دوهيلءالؤهزربأنمدادغبيف('ايمويفلافسوينبديعسايتعسربتعيو

امو،ةماعيدوهيلاركفلابقلعتياملكبمهلاغتشاومهمامتهاحِـضونيذلا

،يو٠داليملارشاعلانرقلايفكلذوصوصخلاهجوىلعةيدوهيلاةديقعلاصخي

هيفحضويوذلاو"تاداقتعالاوتانامألا"ريهشلاهباتكهنعجتنيذلارمألا

اذهبوهو،مهريغوةلزتعملاءارآونيملسملانيملكتملابهاذموركفبهرثات

ّهسلردللوثحبللدوهيلاءاملعنمهدعباوماجنملاركبالاجمحتفباتكلا

امو،ةينيدلاةديقعلاكلتديعبوابيرقنمسمياملكلةقمعتملاوةعساولا

نيمِـسوتماهيفاوروطو،ىلاعتوهناحبسهقلاخبناسنإلاةقالعلوحرودي

ترثكنيخللمهئاملعونيملسملايركفمنممهرصاعوامهقبسنمىطخ
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كنه"تنِـجونااذهنعجتنو،لاجملااذهيفمهراكلترشتقومهتافلؤم

ريسفتتالواحمنمابناجلثمتيهو،لقعلويحولانيبقيفوتلااهفدهتاباتك

ايكالخلوايفسلفاحرشباكللتيلرقفحرشاولواحنفلانمناكو،ميدقلدهعلا

اا(').ةدوقافنبفسوينبايحب

ةفصبيبرعققرشملايفمهيركفمودوهيلاءاملععضووهكلذناكاذإف

اريثكفلتخيملنسحبالايفةصاخويمالسإلابرغملايفعِـضولانلفةماع

،ةئيبلاسفنيهنوكتناداكتةيركفلاةئيبلافقرشملايفلاحلاهيلعناكامع

تسلدقتعملايفةسلردلوثحبلاىلإايدعسلثمفدوهيتعفديتلاعفاودلاو

سفنيهءاوسدحىلعلقنلاولقعقتايطعمنيبقيفوتلاهتلواحموةيدوهيل

زيكرتلاولاجملااذهيفضوخلاىقةدوقافنبايحبتعفديذلاابيرقتعفاودلا

نمو.كلذيفهتابجاووهبربناسإلاةعاعوةيغاخألاوةينيدلروصلاىلع

انلونعهلعضوو،لاجملااذهيفديحولاهباتكةدوقافنيابتكقلطنمقاذه

ضْـفرفىلإةيادهلا"هاسليذلباتكلااذهيفهتاهجوِـتوهفدهنعهيفحصفي

."بولقلا

دوهياهديجيناكيتلاةيبرعللةغللاباذههباتكةدوقافنبايحببتك

ولقرشلايفءاوسةيمالسإلاتاعمتجملاطسونوشيعينيذلاطيسولارصعلا

بتكمهتباتكِبولسايفتاعمتجملاكلتدوهيهيلعجرداملاقبطو.سلدلألايف

تناكيتلاةروصلاهذهبةغللاهذهو،ةيربعةيدجبابةيبرعلابهباتكةدوفافنبن

ةيبرعلا"نوثدحملادوهيلانوثحابلااهيلعقلطياميهدوهيلانيبةدئاسوةعبتم

."("ةيدوهيلا

باتكلااذهلثيتحلابتضرعتيتلارداصملامظعمهتركْداملاقبطو

اذهوم١٠٨٠ماعيلاوحهباكةدوقافنبابكدقفاليصفتوأًازاجياهفلؤمو

هناركذلابريدجلانمو،يداليملارشعيداحلانرقلاةياهنبرقهبتكهناينعي
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يعديهلهتسقميففلؤملانافةيبرعلاةغللايهباتكللةغلنانممغرلاىلع

املف":لوقيكلذيفواهنمىحصفلةصاخةفصبوةيبرعلاةغلللهجيهث

،الهاهلثمفيلاتيطاعتليلثمراملهفيلأتىلعييارويمزعذافنإبتممه

يملعناصقنويفلختلهقحهتيفوتوفينصتلانعريصقتلابيسفننمترعشو

اهبيتهاهوحنوبرعلةغلحيصفبيلهجو،يناعملابةلماحإلانعيمهفوبنو

حضوتروطسلاكلتناكشالو".(')اهلانرصعلهامهفةلوهسلهنعتربع

هماملىدمبقلعتياميفيلعفلاهعقوعمةدوقافنيلضقانتيىدميأىف

.هباتكاهبنوديتلةيبرعلاةغللابهتفرعمو

باتكلاذهبكيناىلعمزعوركفامحنعةدوقافنلجهنمناودبيو

نااديجاكاردلكرحيناكتامولعملانممكلاذههنمضيوجهنملااذهب

هعضوامةرثكنممغرلاىلعدوهيلانمدحلهيلإهقبسيملاذههعوضوم

احورشتناكءاوس،هيلْـعةقباستافلؤمنمةيِدوهيلاةنايدلالاجميفمهؤاملع

مظنتيتلاةيعيرشتلاوةيعرشلانيناوقللاميظنتوأةينيقصوصنللتناريسفتو

يفنومتهياوناكهوقبسنيلِدوهيلايركفمنافلؤملاظحالدقل.يدوهيلاةايح

تابجاوبىلوألاةجردلابقلعتتيتلايهاونللورماوألاىلعرارمتسابمهتاباتك

هدسجءاضعألهملدختسلةطساوبيدوهيلاناس1اااهبِموقيةضورفمةيرهاظ

.ةرهاظلا

ءاملعاهيلإهقبسيتلاةيجوهيلاةينيدلاتافلؤملايفةدوقافنبلثحبو

ناكيتلفدهألانعواهنعهتاظحالمنودوهلقعوهركفاهيفلمعأو،دوهيلل

املو":لاقثيحهتصقميفهلككلذنعنلعاو،اهيلإاولصينااهوبتاكديري

تحفصت،نطابرخآلاو،رهاظامهدحأنيبرضىلعنيدلاضْـحلرفملعناك

عئارشلارومايفاوفنصنجذدوملتلالهادعبانلنلوانممسقتنمبتك

هحرشاونصقامعيمجتيفلاف،نطابلاملعلاىلعاهنمفلا،ةريثكفيلأت
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لجوزعهللاباتكصوصنحرشاهدحل:ضلرغاةتالثدحلنملخيملهنايبو

لثماهانعمواهظفلحرشامب:نيهجودحلىلعكلِدو(")معءايبنالابكو

يناعمحرشاملوةينلربعلابتكلاركلهنعةيايضرهيدعسيبارحورش

رضنحانجنبلبكلماهظافللطبضواهئاحنبو،اهفيراصِـتواهتلزاجمواهتغل

(٧)"...ههجوهللا

لئاسملاوِـلولنيذقنيفلؤملاوبتكلانعهثيدحكلذدعبفلؤملالصاويو

اهلكتافلؤملاهذهنلهسفنيفرقتسلدقهناالإاحرِـسواثحبوامامتهاةينيدلا

ملادحلنإفهيلإنيركفملاهبنتمغرفنطابلاامل.طقفرهاظلاملعلايفثحبت

ركفيفنطابلنعثيدحلانهافانهنم.ةسلردلابهلوانتيوأثحبلابهلضرعتي

كلذناكدقل.ضئارفنمهيلععقياموبلقلانعثيدحلايفلثمتيةدوقافنبل

اهعضوامكةرشعلاباتكلاباوبلهلوحروحتي٠ذلايسيئرلاروَـحملوههلك

يفكلذوباتكللاذهيفهجهنمنعةحارصنلعأدقهنبلب،اهفنصوفلؤملا

نطابلملعلاباصوصخماباتكاهيفدجلملفتثحب":لاقثيحهلةليوطلاهتمقم

يوحيبلكيفطوبضمريغالمهمبولتقضئارفملعينعاملعلااذهتيلرف

،كلذيفيبجعلاطف،هلوصفبطيحيفيلأتيفمومذمريغىدسو،هلوصل

لب،ضرفموزلانلمزالريغْعلرشقنمفنصلااذهلعَـليسفنيفتلقو

هبسحو،دشرألاقيرطلاوجهيألاليبسلاىلعضحلاوبدألاةهجنمهبوجو

لمهاكلذلو،اهلافغإىلعبقاعنالو،اهعييضتببلاطناليتلا(أللفاونل

.لوقنملاوبوتكملاولوقعملانمِبولقهضئارفنعتثحبفهدييعشلئاوألا

امونيقباسلابكسرددقهلةدوقافنبلحضويةقباسلارطسألانمو

ناسنالانببةينطابلاةهعلاهيلعامةفرعمنمهيلإوبصياماهيفدجيملفاهيف

نملهو،ىلاعتوهناحبسهناتلذبرشبلاِبولقةهعةيفيككلْدبينعيوهقلاخو

.همئعنمنمؤملابلقيفاهرفاوتبجيبولقلاهذهىلعضورفوتابجلو
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ىلعرقتسايذلاهجهنموههاجتانعنلعيةدوقافنبلذخلقلطنملااذهنمو

نياحصيلهو،نلسإلاببلقلاةهاعحيضَوتيفصوغينلوهوهيفةباتكل

ْضفرقلانمروظحملاوحابملاويهاونلاورملوألاءادابنهسإلايفكي

قيرطنعكلِدونيحلاءاملعهلاهحضوييتلاوأنيدلااهدعييتلةيعرشلا

ديزتولضنلرفلوتابجلولسفنهنطابلِنوكينانودطقفةرهاظلاحراوجلا

هرصعةفاقثوركفىلععلطملاملاعلاركفبةساردلاوثحبلامادو..؟اهيلع

ةفصبناسنإلانلىلإىدتهارمألاةياهنيفو،يمالسإلايبرعقرَـكفلاةصاخ

هللااهغبسلةمعنةدوقافنبللوقيامكامهالكو،دسجوسفننمنوكمةماع

.هيلع

نطيوةنطابىرخألاوةرهاظامهادج.دسجلاوسفنلايLنيتمعنلاكلتو

دسجوسفننمفلؤمناسلإلانأانلحصدق":الئاقهيلإلِـصوامبهعانتقانع

امهنعىلاعتهللانمزليف،نطابرخَالاورهاظامهدحلانلبقهللامعنامهالكو،

،موصلاو،ةالصلاك.حراوجلاضبارفةرهاظلاف،ةنطابوةرهاظةعاط

يهفةنطابقةعاطلااملو،ةرهاظلاناسنإلاسلوحبهلمعمتيامم٠.ةقدصقو

.اا('*)بولققضئارف

هحراوجبةينيتلالامعألاذيفنتبطقفابلاطمسيلناس1اانإفاذهىلعو

هيلعيقليامو،بلقلاقيرطنعاينطلباناةعاطنمهلدبالامنلو،ةرهاظلا

بلقلاناميلةرورضبالولاهادبيواهدادعتيففلؤملذخلتلابجلووءابعانم

نلميإلااضيابجوتسيهتينادحوبناميإلاو،لجوزعهللاةينادحوباخساراناميا

نعالإِنوكيالعزعزتيالييتذلاخسفرلاناميإلااذهو.هلزنايذلاباتكلاب

ةمساحةجيتنىلإةدوقافنبااهيلإلِـصوتيتلاةركفلاكلتتتادقو.بلقلاقيرط

اهبموقتةرهاظضْـبنرفكانهنوكتنأيرورضلانمهنأاهاوحفهداقتعايف

ققحتاماذإف،بولقلااهبموقتةنلعمريغةنطابضئارفو،ناسنإلاحراوج

.ىلاعتوهناحبسهقلاخلهتعاطنسحلمتكيو.ناس1ااناميالمتكيانهفكلذ
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نيبالصافكنهنلدقتعيو،ئراقلاىلعرومألاضمغتالىتحو

كلتحضويةدوقفنبادجنةنطابلنبولتقضنلرفوةرهاظلاحراوجلاضفرف

بولقلابلصفنيالاقيثواطابتراةطبترمحراوجلاضنلرفنلانلعمرومألا

يفوبولقلاءاضربالإحراوجلاضنلرفلمتكتوامتتالهنلكلِدو،اهُـضلرفو

انبولقرايتخابالإانلمتتالحراوجلاضنلرفناانيقياملعتمطف":لوقياذه

رايتخالااهيلعضورفمريغانبولقناانمهوتنإف.اهلعفلانسوفنقلقو،اهلمعل

رايتخلنودلمعاهلمتيالذباهْـضلرفمزاولانحراوجنعطقسدناةعاطل

نازجيملهْـصتارفبمايقلاانحراوجىلاعتقلاخلافيلكتحصاملق٠كلذلانسوفن

دبعتلانماهتقاطيفامانفلكتنوحاننازجلفرشليهيتلاانسوفنوانبولقلمهي

ضنلرفوةرهاظضُـفرفانفيلكتكلذلبجوف٢ةدابعلالامكوةعاطلامامتاهبذلهل

."('')ْرعولجانقلاخلاننطابواِـنرهاظلةلماشةلماكةماتةعاطلنوكتلةنلماب

ملةدوقافنيااهدجوةينيدتافلؤمنمهيلععلطلنهلقبسامنألارظنو

تابجلونماهلدجويتلاوةينطابلاضنلرفلكلتنعانيشركتولضرعتت

ضرعتمحعنلةيادبهرطاخىلإردابتدقف،ناس1ااناميالمكيىتحبوله

ىلإعجريامبرةبجلولاضئارفلاهذهبقلعتياملمهتافلؤميفٍنيقباسلانيفلؤملا

-اينيديبدوهيلادرفلةايحمظنياملكىلعيوتحييذلاباقلاًوهوةاروتلانأ

تابجاولانمدينعلاعمتلعفامكاهيلإهيبتلاولتابجاولاهذهركذنمتلخدق

رقوىرخلةرمداعباتكلااذهصوصنلةسلرلوقيقدتدعبهلريغ.ةرهاظلا

ىلعاهصوصننمدينعلايفتصندقةاروتلاهذهناو،احيحصسيلكلذناب

ىلإعجريصوصنلاهذهلنيقباسلانيفلؤملاركذمعناو،ضئارفلاكلتلثم

ةاروتليفاهعضلومىلةراشإلاولصوصنلاهذهركحاولمهانجذلامهمهنل

.ضئارفلاهذهىلعثحتيتلاصوصنلاهذهضعبركذبماقدقفكلذلو
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حرشيفذخلدقفهنادجويفرقلسلو،هيللصوتلاهنكلاملةجيتنو

يفاهنعنلعأبلوبلةرشعىلهاياًامسقم،ةيادهلاهباكهيوتحيامحيضوتو

تحهمو،هسلتصخلهفينصتىلعيمزعوييأرمتاملف":هلوقبةمحقمفكلت

ىلعهتمسقو،بولقلاضننرفةلمجلةعماجِلوصلةرشعىلعهتينبو،هدعاوق

هدوححنمضتيوهلوصلنمدحلولصاباهنمبابلكصتخيباويلةرشع

ةيادهللوهيبنتلاقيرطهيفكلسلو.هتلدسفمهوجوو،هعبلوتو،هماسقو

،هحرشدوصقملاىنعملامهفلهسيللمعتسملابيرقلانيبلاظفللابداشرإلاو

بلاطملاو،ةيلدجلانيهاربقوبيرغلاظفلقو،قلغتسملامالكلاهيفبنتجلو

('آ".باتكلااذهلثميفاهنعبلوجلاواهلحلهسياليتلاةديعبلا

لكلناكفلؤملااهيلإراشايتلاةرشعلالوصألاكلتناهيفكشالاممو

نلفكلذلو،رخلىفلصننمعبطلابفلتختهرظنيفةنيعمةيمهااهنملصل

بسحةدوقافنبلاهبترلوصألاكلتلاقبطاهعضويتلاةرشعلابفوبألاكلت

باتكلايفبيترتلااذهبملزتلالاىلإهتعديتلابابسألاركذو،هدنعاهتيمهأ

اهلمجميفِروختيتلاةيمهألاكلت،بلوبألاكلتنمبابلكةيمهاىفاريشم

.بلقلانمهساسايفاعبانانامياىلاعتوهناحبسهلاتاذبناميإلاةرورضلوح

يكلكلذوبابسألاتناكامهمهنعةديحلابجيالو،هبمايقلامزليضرفاذهو

ىلعتمزعاملف":هِـلوقبكلذيفهيلربحرصيو.اماتالامتكلرشبلاناميالمتكي

نوكلاهرابتْـحليفيسايقتلمعتسااذهيباتكيفِبولقلاضفرفلوصلتابثإ

ريكاااهسلو،ىلعألااهلصلتعضوفاهرئاسلةيواحو،اهريغلةعماج

ضئارفلانمهبديحوتلاعابتلنمانمزليامىلإِترظنمث.ذهديحوتلاصصالخإ

،ادحاوناكامل(١‘)عتقلاخلاناانيقياملعتلعف،انمهلةلكاشملاةروكذمل

رهوجبسيلامكردإىلإاِـنركفزواجتيملو،ضرعالورهوجمسلهقحليالو

هدوجولانكاردبو،هبانفيرعتمزلفهتاذةهجنمهكاردإانيلععنتماضرعالو
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ايقثالصلرابتعالاتعضوف٠نيقولخملابرابتعالابابوهو،هتاقولخمةهجنم

(بولقلاضئارفنمةلمجل

ةيهامنايبو،هفلؤميفهعبتليذلاهجهنمحيضوتيفةدوقافنبلرمتسيو

نمقحلادحلوللمزليامىلإتلماتمث":لوقيفاهريختيتللوصألاكلت

الصلهلةعاطلاملزتلاتعضوفةيدوعنمنيقولخملاىلعقحياِـموّهيبوبرلا

هدلرفنانمقحلادحلولامزليامىلاتنيبتمث،بولقلاضتلرفنمةلمجلاثلاث

نعالإهاوسروحقميفالو،هريغدييفسيلرضلاوعفنلاناولكلاريبتتب

ةلمجلاعبارالصللِـكوتلاتعضوف،هيلإمالستسالاوهيلعلكوتلاانمزل،هنذل

الوهتاذبهصاصتخانمقحلدحلولاىنعميفتركفتمث٠بولقلاضنلرفنم

سمالخإبةدابعلاوةعاطلابهدارفاكلْدتعبت،ائيشهبشيالو،ائيشكراشي

لمعلسمالخلتعضوف،هعمهريغهيفكرتشملالمعلالبقيالنلةهجولانلمع

دحلوللانمزلياميفيركفتلجامث٠بولقلاضفرفنمةلمجلاسماخالصلهل

.امبسحكهلعضلوتلاكلذعبتف٠ءىشهلتمكسيلْدبنعاجإلاوميظعتقنمقحك

تحفصتمث.بولقلاضْـفرفنمةلمجلاسهاسالصلعضلوتلاتعضوفهلهأتسي

،زعولجالاةعاطنممهمزلياميفريصقتلاوّهلفغقنمسانلاىلعيرجيام

ةبوتلاتعضوف.رافنتسالاوةبوتلامهريصقتومهطلغكقردتكسلهجوناكو

.بولقلاضفرفنمةلمجلاعباسالصل

ضلرففنملجوزعالانمزاولةقيقحكردبنعَتصحفتاملمث

دنكلذنعانسفناةبساحمبالإانمحبصتالاهنلتملعو،ةنطابلاوةرهاظلا

ضفرفنمةلمجلانماثالصلسفنللةبساحملاتعِـضو،اهيلعيصقتلاو

السمالخإبهديحوتناتيلرفقحلادحلولاىنعميفيرطاختسرمث.بولقلا

ىلبهلاِـسرتساواينحلابحبارشنمهبلقركساذلنمؤملاسفنيفحصي

دهزلاباينحلالوضفنمهلابءالْـحلو،هريمضعيرقتماراذإفةيميهبلاهتاوهش
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يفدهزقتعِـضوف،هتلضفهلتصلخو،هبلقنمماتللديحوتلانكمتاهتلْدليف

عتقلاخللانمزليامعتثحبمث.ِبولقلاضفرفنمةلمجلاعساتالصلاينف

امو،ءاهتنالاهيقو،ءادتبالاهنمذب،ءاجرلكةياهنو،لللكةياغوهي٠ذلا

ةداعسلاتياغامهنيحلهطخسنمفوخلاو،هاضريفةبحملنمانمهبجوتسي

نمةلمجلارشاعالللجوزعىلاعتدنايفةبحمقتعضوف،ةواقشلو

('بولقلاضئارف

فشكدقةدوقافنبفنادجنةرشعلالوصألاكلتليعاولمهفتلااذهنمو

باتكلاذهميسقتلعجاذلملراصتخابنيبامك،هباتكنومضمنعحوضوب

اليتلاهتينلدحوبوهبناميإلاو،ههديحوتلانماجوحتمةروصلاكلتىلع

.لجوزعهللاتاذلةصلاخلاةبحملاةضيرفبايهتنمو،هريغدحلاهيفهكراشي

،ةعسفوتاعالطلدعبةدوقافنبلنابلوقلىلإكشالبانعفديحيضوتلااذه

هْـتيبنمءاوسةبحرةيهخلوةيفسلفوةينجةفاقثىلعاهانب،ةينأتمتاساردو

ةئيبلانموا،هلقباسلاولرصاعملايددوييلاركفلاةنيباهبينعنوةصاخلا

ةيبرعلاةئيبلااهبينعنواهركفعيبانينملهنواهطسوششيتلاةماعلا

ءانبألميقينلداراهناِلوقن.رارمتسابدحجتملوعساولااهركفبةيمالسإلا

نمابجييتلاْضفرفلاوتابجلولاةعيرشيهوةلماشةينطابةعيرشهتفقط

هنعلاقكلذلو،هيلوثلانيلالانمبرقلايفبغرينملكبولقاهبمزتلت

ةعيرشمهيحلدجيملو،هلبقيتلاءامكحلابتكيفلمأتدق"هنإنوثحابلا

يفيتلاةينلايهِبولقلاتابجاوف،عرفلااذه5اميلءاجو...بولقلاضنلرف

ضئارفلةميقالاهريغبورهوجلايهو،ميلسلازايناوكردإلا،بلقلا

بتكولخنمينورفسروكنلاهيلإراشلامنادقتعنانكنياو('رش".حراوجلا

بولقلاتابجلووضفرفةعيرشنمةدوقافنبااوقبسنْـيشءامكحلاوءاملعلا

هبتكامءانثتسابفلؤملارصعىتحدوهيلاتافلؤمىلعهقيبطتنكميامبر

يفلوريبجنبناميلسكلذكوتاداقتعالاوتانامألاهباتكيفيمويفلاايدعس
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mm"قالخألاحالصبةفورعمقهتلاسر y]pn

ةدوقافنبالرصاعمقوقباسلارخاَالايركفلبناجللىلإانلقتنااذلف

هركيامللخنم-عيطتسناننإف،يمالسإلايبرعلاركفلابناجهبينعنو

نيملسلبرعلاتافلؤمنمديدعلارفدقهنفدكؤننأهباكيف.هسفنبفلؤمق

.اليصفتةلأسملاهذهىلإدوعانلواهنملقنوهتنمضتامباريكر'التو

بولقلضفرفىلإةيادهفباتكنيماضميفثحابلنيفلاحةيلىلعو

نيرئاحقداشراىلإفحهتيتلاةيِدوهيلةيركفلاتافلؤملانمهربتعينانكمي

اماديجاومهفتيملوةيتوهيلةعيرشلليفارفكاوهققتيملنيذلادوهيلاةفئاطنم

نيذلاكئلوألايداهباتكلااذهرابتعانكميكلذكو،تابجلونممهيلعهضرفت

نمظعيوظقويسوقانةباثمبتقولاسفنيفوهو،يوسلاقيرطلانوعنوديحي

ضعبهربتعييذلاتقولليفاذه.باوصلاوةداجلانعنوفرحنيولنولفغي

"ركذدقفينيدقيفسلفلاركفللكلفيفِروحتيتلاتافلؤملانمهلنيثطمق

nainباتكو":هلوق"نلادفسوي namnبولقلاضْـفرفىف.ةيادهلاباتك

ةقعتملاتابجاولاواياصولىلعلمتشتيتلاةينيقلاةيفسلفلابتكلادحلوه

باسح،هللديحوتلااياصولاكلتنمو،دسجلاءاضعاْرلسبقلعتتالو،بلنلاب

."كلذىلإاِـموهلصتاخإلاواللاةبحم،سفنلا

ضنلرفىلإةيادهلاباتكلةدوقافنيلاهبمتقيتلاةمثقملاكلتلاخنمو

وحبييتلاوّهسقملاكلتيفهنعنلعأيذلايركفلاجهنملاىاخنموبولقلا

دقفهركذيتأيسامىلعنيملسملانيفلؤملابولساوجهنىلعراسدقهنلاهيف

:يلاتلاوحنلاىلعاهدعاواهبِـترباوباةرشعىلإباكلااذهفلؤملامسق

.لجوزعالديحوتلاسمالخلهوجوحرشيف:لوألابابلا

.مهيلعهللاةمعنلضفونيقولخملابرابتعالاهوجوحرشيف:يناثلابابلا

.انيلعهللاةعاطملزتلاهوجوحرشيف:ثلاثلبابق
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.زعولجدللاىلعلِـكوتلاِبوجوهوجوحرشيف:علرلبابلا

ظفحتلودناهجولانلمعںمالخلبوجوهوِـجوحرشيف:سماخلابابلا

.ءانم

.انيلعالخعوشخللوعضلوتلابوجوهوجوحرشيف:سناسلابابلا

.اهعبلوتواهِدددحوةبوتلاِبوجوهوجوحرشيف:عباسلابايث

.هللهسفنناس1ااةبساحمِبوجوهوجوحرشيف:نماثلبابلا

.هنمحلصيامودهزقِبوجوهوجوحرشيف:عساتلابابق

.اهتاجردولجوزعهللايفةبحملاِبوجوهوجوحرشيف:رشاعلابابلا

عديالامبحضتيباقلاباوبألميسقتلااذهىلإةقيقدلاةرظنلانمو

هسلوهلمجميفميسقتلااذهف،ةدوقافنباهيلإفقييذلافعهلاكشللالاجم

امكةطقنلاهذهو"ةيهلإلاتيلذه"ةركفيهةيسيئرةيِروحمةطقنلوحروني

طبرييذلاروحمقيه"اهنلةيدوهيلاتادقتعمليفنيثحابقضعباهنعلوقي

اننإفايحبييارلاركفوتنالماتلكهللاتساذلوحرودتو،باقلاتسارقفنيب

باكلاذهنمهفادهألكصصخدقامنأكو،دنايفهريكفتلكزكردقهدجن

دناتاذةفرعمناذب(''ا."ةينيقيةفرعمهتفرعملدياىلإئراقلسفنهيجوتل

ىلوألاقالطبالاةطقنيهبلقلاقامعانمةعبان،ّهقحةفرعمىلاعتوهناحبس

هلككلِْدو،ةيلعلاهتاذلعوشخلاوعضلوتلاو،هلصالخإلاو،هبناميإلاىلإ

.هادعاميفدهزلاوهلةبحملانمرارمتسابديزي

كرحتوسفنلابهلتيتلاةرارشلالادجالبيهةقحلاةفرعملاهذهفاذل

نملوألابابلايفةدوقافنباحجندقلوةميلسقاهتهجوسفنلاهجوتوحورلا

ِدوجوبهسفنوهحوروهبلقبناميإلاةيفيكىلإناسنإلاهجوينايفباغلااذه

،يلزألادحألادحاولوهفقالطإلاىلعنمؤماهركنياليتلاهتينلدحوو،هللا

ناِـك٨هتركتلجهناحبسقلاخلاةمظعريدقتةيفكىلإناس1اادشراهلامك
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ةلملتهكءاوسةعنقملنيهاربلوةطألاميدقتوههلككلذىفةدوقافنباليس

دوهيلنوثحابلناكاذبوةيلقنةلبلوأهريكفتوهترطفباهيلإفحهيةيلقع

نظلانيركفملانمةدوقافنبايحبنوربتعيةصاخةفصبمهنمنوثتحملاو

اذهيفهرطساملالخنميدوهيلاينيدلاركفلاديدجتيفاريكاودهتجل

لقانركفمىوسنكيملىرخلرظنةهجونموتقولاسفنيفهنإف،باتكل

.هروطسيفكلذبحرصيملنفوهريغركفوةفاقثبرظتمو

نعهثيقحةدوفافنيلاهبادبيتقةيِدوهيفقالطتالاةطقنتناكدقل

ىلعزكرتيتقو٣-٢٠:٢جورخقيترقفيهباتكلااذهيفىلعتههاةينلدحو

ا:امهيفءاجثيحهناعمىرخلةهقناسنإلاذختيالنل

س,وب«,ميكيير,پ

(ا٠)هوه

ينيدلاركفلاهيلعقلطييتلاواهدعبامو6:4-6ةيشقتارقفكلذكو

mpg'":يهومهتلولصيفرارمتسابدوهيلااهالريو،عامسلةرقفيدوهيلا

يبوهه

اِـپنن,مهل_ييولوو

(د1)هور

لعجكلذلو،ةدوفافنبادنعةيندبلاةطقنيهالااةينلدحونلدكؤتةرقفلهذهف

ةرقفلاهذهنعثيدحلالصفهيفو،هباكنملوألالصفلوهةينادحولالصف

هبداراامنبو،طقفنفألابعامتسالادرجمهبدصقيالانهعامشلناحرشو

ht)gيفهلوقبديريسيلو":لوقيكلذيفولوبقلوملزتلالاوداقتعالا

نبارمتسيبولسألااذهسفنبو('٢)".مازتلالاَوداقتعالاداراامنإو،عمسا

ادهشتسموالدتسمبولقلاضئارفنعثححتي،هباكباويلةيقبيفةدوقاف
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الدقو،ىرخلنليحليفدوملتلاصوصننمو،انايحلميدقلادهعللنمتارقفب

نِـممهنمنيقباسلاءامكحقوةفسالفلالاوفنماضياذخايلبكلذبيفتكي

دحللاقو:ةرابعبيفكيومهئامسللفغيمهنمو،مهئامسابةحلرصمهركذي

.كلذوحنو"ءامكحلا

نمةصقولقباسلثمبداهشتسالاىلإةليلقعضلوميفاجليدقو

ملهناودبييتلاميدقلدهعلاصصقةصاخواهيلإرمألاىعدتسااذلصصقل

اماهنمسبتقيناكامنإو،ثيدحلااهنعليطيوايباجياافقوماهنمفقينكي

ةصقلايفنيثحابلدحابىدحامكلذلعلوطقفةينطابلارومألاىلعهبلدتسي

يبنرفةهاعنلاحضتي":هنإهنعلوقينلىلإىطسولاِروصعلايفةيربعلا

لاغشنالاىلعنيعتيتلاصصقللةبسنلابةيباجيانوكتنانكمملانمايحب

،ةينفرقملاةصقهاجتهمالككلذىلعليلدلاو،ةيعاخألاوةيناحورلرومألاب

متختنكتملاذلاهسفنتاذةصقلامجاههناىلعلحيامنإفئشىلعىلدنلوهو

.('on.ايباجياايګاخلواينيدافده

رافسلنمةديدعتارقفبلالدتسالانماذههباتكيفةدوقافنبارثكادقل

دوهيللتبثينأدارأامنأكوةاروتلصوصننمةصاخةفصبوميدقلادهعق

ديدعلمظنتةيعيرشتصوصننمهنمضتتامبناجىلإةاروتلاهذهنلمهريغلو

ايفدلاةايحللطباوضاهلعجتثيحباهدتمتودوهيللةيئانجلاوةينضلانيناوقلانم

نيناوقتقوفسفنيفنمضتتاضيأةاروتلانيافنيناوقلاكلتلكبناجىلإف،

هنيعتوناس1اااهجاتحييتلاةيهخألاوةيفوصهتاعزنلانمريثكاهبةيحور

ةفاعلاهذه،ىلاعتوهناحبسهقلاخنيبوهنيبةينيدلاوةيسفنلاةهعلاةيوقتىلع

يوينددصقمولضرغلكنعةديعباهساسايفةمئاقنوكتنأبجييتلاء

تابجلولحوضوبدقحتةاروتلاهذهصوصنناكلذلكىلإفاضييدام

ولتقولاسفنيفلمهتنأنودناسنإلاحراوجاهبصتختيتلاضئارفلاو
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نانيبيواهبملزتلانماهيلععقياموبولقلاتابجلوبقلعتيامةفاكلهاجتت

عانتقادعبالإلمكلاهجولاىلعاهلمعبموقتناعيطتستالناسنإلاحراوج

.لامعألاكلتببولقلا

صوصنلينيحلاريسفتلاخيراتيفةرملوألهنلىلإانهةراشإلاردجتو

نللواحييدوهيركفمرهظيةصاخةفصبةاروتلاِصوصنوةماعميتقلدهعلا

امك،اتباثايكاخلايحورانومضمةيدوهيلاةينيخاصوصنلاكلتيفجرختسي

نمهيلإلصوتيذلايعاخألاِموهفملااذهغلبينفتقولسفنيفلواحيهْـل

ةرئادنممهجرخيثيحبمهريكفتديدجتفدهبهتفئاطءانباىلإِصوصنلاهذه

ةيويندلاةايحلاروملوبيهرتلوبيغرتلابةلقلعتملاِرومألايفرمتسملاثحبلل

يفوهامنإو،باقعوباوثسيلنيحلاناءالؤحلحِـضوينلومةصلاخلا

ةبغروايندلاةايحلايفدهِزوهللاىلعلِـكوتوصالخإوداقتعاونامياهرهوج

.دحألادحاولاهللابحوهمظعابحىلبلوصولايف

نعثيدحلايفنوغلابينيثححملانيثحابلانماضعبدجنانكاذلو

ةوعدلايفنيعدبملانيركفملافاصميفهنوعضيوةيركفلاةدوقافنبلتاناكمإ

اذهناكاذإف٠بلقلاوسفنلانمةعبانلاتايناحورلابمامتهالاوًقالخألاملعىلإ

لصوتفيك:لؤاستحرطىلإكشالبجاتحيرمألانإف،هيفنيثحابلايأروه

؟كلذلكيفهرداصمامو؟هباتكهنمضيذلاهاجيالااذهىلإةدوقافنلا

ملباتكلااذهيفةدوقافنلاهرَـكتامنياِلوقتلؤاستلااذهىلعةياجباللو

ةفاقتوركفبدوزتنادعبالإهيفثيححلالصفيوهنلعيناهرودقميفنكي

مكحبهلتحيليتلاوةيدوهيلاريغرداصملانمديدعلاىلععلطلو،ةيجراخ

٠يذلايمالسإلايبرعقعمتجملايفءاوسهرصعلةيفاقثلاوةيركفلاةضهنلا

هلاصوليفتجديذلايدوهيلاعمتجملايفول،ةدوقافنماركفيفريثكلالكشي
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ىلعاهقبطورداصملاكلتنمكشالبةدوقافنبلدافتف.ةيركفوةيبعلةضهن

ةصاخبواهليبسعقواهبرغتواهجهنمىلعراسريغتلثىلعولةيدوهيلا

كلتنعنالعإلالفغاذبانيلنكيملنلو،ةيمالسإلاةيبرعللرداصملا

.ىرخألارداصملاضعبنعانايحلنطيناكامكاهباحصلورداصمل

بولشضْـفرفىلإةيادهلاباكنابلوقلعيطتسناننإفلاحةيلىلعو

ةيحورلابناوجللاحضلواريسفتةرملوألومحقينلهفلؤمهيفلواحدق

ملواهوظغادقمهيرسفمودوهيلءامكحنلرعشيهتلا،ةيدوهيللةيعاخألاو

ضعبلوقيامككلذنمهفدهناكو،مهثيناحلومهحورشيفاهزاريباومتهي

نلو،ةيدوهيلاهتفئاطءانفنيبهرصعيفينيدلاروعشلاقيمعتوه"نيثحابل

هيفأجلينلنودعرولاوىوقتلابساسحإلاو،يحورلاعفادلامهنيبرشني

امنإو،ةيوتلمهريسافتلاوحورشلابورديفلوخقلاوأةطبحملاتاديقعتقىلإ

سانلاةماعميهافمنماريكبرتقيِبولسلمادختساىلإباكلااذهيفأجل

هذهنلو،ةريكداعفهلةاِروتلىوتحمنإفاذهلو.هلوحنمنوشيعينيذلا

كلذكنمضتيامنإو،تالماعموعئارشنمضتيباكدرجمتسيل"ةاروتلا

يفنييحيسملاتوهاللالاجرىلعدريناككلذبهلعلو،تايناِـحوروتسايهخل

اوربتعااذهلوةيوازلاهذهنممينقلادهعلاىلإنورظنياوناكنيذلاةرتففكلت

(٢")".ميتقلادهعلللمكمتايكاخأنمهنمضتيامبديدجتدهعلا

كرديناكهباتكنيونتيفعرشامحنعةدوقافنبلنأهيفكشالاممو

ملنمةصاخوهتفئاطءانفنمديدعلاىلعابيرغنوكيدقهعوضومنااديج

سيلدقفكلذلجلنموباتكلااهعدوايتلارومألاكلتبملعقباسمهلنكي

مهفلاتاجرديفيجيردتدوعصيفريسيثيحبباتكلايفهجهنمفلؤملا

هبناميإلاوهلابحوهوهيلإوبصيامةمقىلإةياهنلايفي٠دؤتيتلاداقتعالاو

ديؤيوًاضيفبلقلاوتاذلانمنيعبانانوكينادبالناميإلاكلِدوبحناذه،
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عضووهباتكلاذهرهوج"نلنمهنعنوثحابلهركذامهدكؤيوكلذ

(٢ال".ةيدسجلاءاضعألاتابجلومالبلقلتابجلو

"بولقلاضتلرفىلإةيادهلت"ناونعهباتكلريختامننعةدوفافنبلنل

ةفاكبمايقلةيفيكحيضوتوديكأتناونعلااذهرايتخلنمفحهيناكامنب

ةيرورضتقولاسفنيفيهيتلاو،يناس7اابلقلاىلعةاقلملاتابجلوق

كلْدالخنمديريهلو،حراوجلاىلعةبجلوضقنرفنمقلعتياملكلةماهو

يغبنيهناو،هنزولكينيدلالمعلليطعيرصنعكيسفنلاعفادلارهظينا"هلك

تابجاونيبقيرفتلاناو،ينيدلالمعلابسماخلاجمكبولقلتابجاوديحوت

('3".هثحليذلرييكلديدجتللوهحراوجلاتابجلووبولقلا

ةقيمعلةيركفلاءارآلاكلتلكمضيًاباكنبلوقناننإفهلكاذهىلعءانبو

نلودبالةدوفافنيلةرتفىتحطيسولارصعلادوهيةيلقعاهدوعتتمليتلاو

ءارآلاترثكانهنمو،كلتدعبنيثحابلانمريكءارآلاعساوالاجمنوكي

لاجملااذهمحتقيناةِدوقافنباراتخنهلجلنميذلايسيئرلافلهلالوح

هقبسيملامراهظبوقيفوتلادشنياليصلاركفمنيثحابلاضعبهربتعاذبمخضلا

خيراتيفةماهلاةيفسلفلالامعألانملمعلااذهنوربتعيامك،هيلإدحا

فحهنلانورينيثحابلانماضعبدجنرخآلابناجلايفو.ةيِدوهيلاتادقتعملا

نكيملهنمهضرغناو،فوسليفلفدهنكيملباتككاذهنمةدوقافنبا

دضاهلراصتلالاواهنععافدللي٠دصتلاو،ةيدوهيلادئاقعلابقلعتيامةشقانم

ديعسايدعسكلذىلإهقبساموحنىلعىرخابولةروصباهنملينلالواحينم

.دادغبيفيبرعلاقرشملايفيمويفلا
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نيحلسسأليدقنلاثحبلانمنيشىلإفحهينكيملاضفهناامك

اضفايحعسلعفامكةفسلفلانيبواهنيبقيفوتلاةلواحمول،ةيدوهيلاةعيرشلاو

.تلدعقعمقوتايامألاهباكيف

٠يذلايناحورقيِـفوصلافحهوههلكاذهنمةدوقافنبلفهناكدقل

هتفئاطءانفنيبينيدلاساسحإلاقيمعتىفرارمتسابهمامتهاوههاجتاددحي

سرغيو،بلقلاقامعأنمةعبانلاةيحورلاعفاودلامهنيبعيشيناو،ةيِدوهيلا

يركفبارطضلبئبنينلكتقويفعرولاوىوقلابكسمتلابحمهِـسوفنيف

نيبتناعارصو،يسايسبارطضلهبشنمةلعسلدنألادوسيناكاملةجيتن

نيذلانييحيسملانيبو،ةيحاننمكنهةيبرعلاتحارامإلاءارملونيطبارملا

،اهليبرعلاحتفلالبقتناكامكمهتضبقىلإسلسألاةداعإيفنولماياوناك

فاضي،تفاكوأةيويندلاتايداملاىلإسالتفرصثادحأنمكلذعبتامو

نأنكًـميةلزنمىلعأىلإةاروتلابعافترالااضيأهفادهأنمناكهناهلكاذهىلإ

درجمنوكينأنعجرخيباتكلااذهلعجيثيحبنيدباتكاهيفعضوي

اذهامنبويهايندوهعمتجميفيدوهيلادرفللةايحمظنتةيعيرشتةيِـنوناقةعوِـسوم

.اهنعءانغتسالانكميالتايناحوروتايقالخأللجِـسو،عماجباتكوه

باتكنانيثحابلاضعبنلعأدقفهيلإىعسيناكيذلاقلطنملااذهنمو

حضتيامكهضرغيگاخلباتكهرهوجيف"وهِبولقلاضئارفىلإةيادهلا

('٨)".نيدليفدومجلاقوفةيلخلدلاىوقتلاوةيناحورلاعفروثعبهناونعنم

بلكيفيهخألاويحورلبناجلااذهزاربإبنيثحابلانمريثكمتهاو

"نلفكلذلوفلؤملااذهيفةدوقافنبلهيلإىعسيناكامكلذنلاوركِدوةيادهلا

يجهنملمعلولوهويّهيلالخلةلاقمنعةرابعوههتيصعاذيذللباتكلااذه

نمريثكىدلداقتعالااذهداسدقلو.('٩)"دوهيلادحاهبتكيقالخألايفيملع
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برغليفوليبرعلاقرشملايفءاوسيِدوهيلاينيفركفلاةكرحلنيخرؤملا

ءالؤهنيبعامجبهبشكانهنوكيناداكيهنبلبيايقيرفللامشويمالسإلا

هيلإىعسيايفسلفافدهاديلنكيملباكلااذهفتهنياىلعنيخرؤملا

امنإونبشاكقفدهأليسيئرلاِروحملاوهسيليفسلفلابناجلا"ناويفلؤملا

الاهنودييتلاةيرشبلاسفنلالامِـكو،يهخألابناجلاوهيساسألاهفدهناك

٥٠ا".اناسناناسنالانوكي

ىلإةيادهمباتكاولوانتدقةصاخةفصبدوهيللنمنوثحابقناكاذلو

رصعلايفترهظيتقتافلؤملاوثاحبألانمديسلايفبولقلاضئارف

ملهلككلذنافيفاخلويفسلفويدئاقعركفنمرهظامءوضىلعثيدحلا

اذهلةيدوهيلافاوطلاهتلواليذلاريكلامامتهالااذهلةجيتنالإمهلحاتيلنكي

يبرعلاصنللىلوألاةيربعلاتامجرتلاترهظناذنمهبةيانعلاوباتكلا

نملكاهبماقيتلاةمجرتلاهذه.ةيادبلذنمةدوقازنبلهبهبتكيوذليلصألا

نرقلانميناثلفصنلاتايادبيفكلِدو(٣')نوبتنبادوهيو،يحمقفسوي

ملويتتقفدقيحمقفسوياهبماقيتلاةمجرتلاتناكنلويداليملارشعيناثلا

اهدادعأب"قنيليا"ماقيتلاوةليلقلاءازجألاضعبىوساهنمقبتي

ةبتكميفةدوجومءازجألاهذهلةطوطخمىلعكلذيفادمتعمعبطللاهجلرخإو

هذهرشنب"بوقعينبا"ماقم١٨٤٦ماعيِـفوجزبيليفةيبلبلا

0')اضياجزبيليفءازجألا

ادوهياهبماقيتلاوةلماكةمجرتباقلاةمجرتلىلوألاةعبطلانعال

يلوبانيفهتمجرتدعبةرملوألهعبطمتدقباتكلانلفورعملافنوبتنب

ةعبطلاتناكو،ايسينيفةنيدميفناترمهعبطمتكلذدعبعةيئاليم١٤٩٠

mnباتك"باتكلافالغىلعنوددقو.١٥٤٨ماعيفهنمىلوألا

ناتمجرتهنمتحجوو،ةيبرعلاةغللابىمادقلاءامكحلادحلْهلا."يتاب،3
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ىلعءانبواهيلعدامتعالابةريدجيهوهميظعلاملعملاايحبونييلرلاهنمةدحاو

ةوجرملاةميظعلاةدئافللةصاخةِروصبهعبطنناانعسويفاملكباننهتجلكلذ

اق.ايسنيفيفيجربمويةعبطميفعبط٠هنم

ملةرتفقكلتيفدوهيلاناةعبطلاهذهفالغىلعرطسوهامممهفيو

ململسميبرعوهلهوهتاكولباتكلانعةحضلووةيفاكتامولعممهيدلنكي

فلؤموهسيلةدوقافنبايحبنلانوحقتعياوقكمهلعلوييسلدناي٠دوهيملاع

باكلننأومةيربعلاةغللاىليبرعلاصنلانمهمجرتنمطقفوهامنبوباتكلا

اذهناودبيوهبتكيذلاوهةدوقافنبلسيلو،ىملدهءامكحلادحلفيلأتنم

فتلوطلنيبايراسوادئاسلظدقةرتفللكلتيفةيِدوهيلافئاوطلاىدلداقتعالا

ديفادكلذىلبراشلدقلو.ةليوطةرتفلرمتساوةديدعنطلوميفةيدوهيلا

هيلكايحبييلرنماوبلسدقىرخلةيحاننمامبرو":لاقفهباتكيفنامفوك

ملرخلاباتكهيفاوبسنْيرذفتقولايفايحباهبماقةيبرعقنمةمجرتهوربتعاو

٣'')".هلهنلتبثي

ِنوبتنبادوهيةمجرتدادعإبينورفس٠أروتكدلاماق١٩٢٨ماعيفو

نعةسقمهلبتكامك٠هيشاوحوهتلرقفضعبلًاطسبماحرشبكواثيدحًادادعإ

لبقنمتمتيتلاةديسلاتاعبطلاىلإراشأومةينيدلاهتفسلفو،ةدوقافنباةايح

نعةرابعيهويحمقفسويةمجرتنمتقبتيتلاءازجألابىتامث.باتكلل

امك٣وا".ةِـبوتلابابنمرشاعلاو،عساتلا،نماثلا،عباسلا،سلسلا:لوصفلا

ةمجرتنماهلباقياماركاذيحمقفسويةمجرتىلعتاظحالملاضعببتك

(٣١).تاظحالملاكلتيفنوبتنبادوهي

nngnp(نب٩-حفاقديفادنبفسويملق١٩٧٣ماعيفو pn r

امكاهيفدمتعاةثيدحةمجرتهتمجرتو،يبرعلاصنلاةعجارموقيقحتوثحبب
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.ةيادهلاباتكتاطوطخمنمنيتيسيئرنيتطوطخمىلعهباتكيفركني

هذهوه١٣٢٥مقربةمقرملانايطوبلاةبتكمةِـطوطخميهوىلوألاةِـطوطخملا

ةطوطخملاامل.فلؤملالوقيامكهتمارقلهستحضلوطخبتبتكةطوطخملا

٧٣٦,١اهمقروسيرابةطوطخميهفهقيقحتيفاضيلاهيلعدمتعايتلاةيناثلا

عظتلتلطوطخملازكرميفناتظوفحمنيتطوطخملانيتاهنياحفاقركندقو

مقرتحتةيناثلاوه٢٢٠٣٩مقرتحتىلوألالينارسبيفةيموقلاةبكملل

اهعبطيتلاةيبرعلاةخسنلىلعدمتعيهنلاضياققحملاراشلدقلو١٢٢٤٨

١٩١٢-١٩٠٧ملعنمنحيليفادوهينيماينبنبمولاشماهارل.داهيلعقلعو

نبايحباهببكيتلاةيربعلاةيدجبألانمالدبةيبرعةيدجبابةعوبطميهو،

نمهريغولادوهينبماهارلىلعبيعيحفاقنفلب،هتيادبنماذههباكةدوقاف

بتكلايفجهنلااذهنوجهنيوةيبرعلافورحلاباهنوعبطيوبكلانولقنينطذلا

لثملقنربتعيهنلكلذيفبيرغقو.ةيربعفورحباهتايادبيفتعضويتلا

كلذحفاقربتعي.ةيبرعلاةيدجبألاىلإةيدوهيلاةيبرعلابةبوتكملابتكلاهذه

لمجهتيتلايهطقفدوهيلنمنُـيلارقلاةفئاطناوةينابرلاديلاقتلادضاجهنم

ةفئاطديلاقتوبادنأىلعنيُارقفجهانمقبطتنلزوجيالهناو،جهنلااذه

ا").نينابرلا

ىلعلهستةروصبباتكلااذهلهتعبطدادعإبةرملوألوحفاًـقماقدقلو

ةيربعلاهتيدجبابيبرعلاصنهعضودقفهتمجرتولوألاصنلاةعباتمءارقلا

تاقيلعتلاويشاوحلانمرثكدقو.ةثيححةمجرتعملصألايفهبنوداملاقبط

ةثالثىلإيشلوحلاهذهميسقتنكميو.لاجملااذهيفاريثكثحابلاديفتيتلا

:يلاتلوحنلاىلعيشلوحلانمماسق

فتاتخلىلإريشتصنلانمةنيعمعضلوميفتاراشإ:ىلوألا

يفةملكولةرابعلوحهقيقحتاهيلإعجريتلاتاطوطخملا
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نونوهامعةدايزولاافلاخمدجويدقامركِدوعيبرعلاصنلا

لببثحابلاىلعةديدجتسيلتاظحالملاهذهلثمو.صنلايف

يتقوةيبرعلاهتعبطيفادوهينبماهاريلدنعاهدجننانكميهنب

.اهيلإةراشإلاقباسلاو١٩١٢-١٩٠٧نحليليفاهرشن

نيلاهبدهشتسيناكيتقتفرقفقعضلومجيرختىلعحفاقبلد:ةيناثلا

عضاومىلإرشينكيملوباقلالوصفوباوباايانثيفةدوقاف

ولميدقلدهعلانمتناكءاوسةينيدلاصوصنلايفداهشتسالا

ناكتارقفلاهذهلهجيرختيفو.ارامجللوانشمقصوصننم

تلحاحصإلاماقرأورافسألاركفىلعرارمتسابصرحي

اعفنوةلوهسرثكلكشالةروصبكلذريغواهيفتارقفلاو

.ئراقلواثحابلل

عقاويفربتعيحفاقباتكيشيوحماسقنمثلاثلامسقلااذهو:ةثلاثلا

اهدادعإىلعفلؤملانرمرحيتلايشلوحلامهانمرمألا

هتمجرتبباتكلارشنىلعهلررقتساامحنعباتكلااهنيمضتو

سفنيفوهليبرعلاريصملارشنعميربعلاصنللةثيدحلا

هتلباقميفويبرعلايلصألاردصملادجويثيحبتاحفصلا

.اهبماقيتلاةثيدحلاةيربعلاةمجرتلا

،باتكلاتاحفصنمةحفصلكيفابيرقتهدجنيشلوحلانمعونلااذه

تنجونلتماريغتنمهيفثتحامومجرتملاةيؤرلاقبطةعونتميشلوحيهو

فالتخاالثمظحاليامننعهيدلهدجناملاثملاليبسىلعاذهنم.كلذىلإامو

يلاوحنوبتنبادوهياهيلإهقبسيتلاةمجرتلانعهسفنباهبماقيتلاةمجرتلا

امنبوفالتخالااذهىلإةراشإلادرجمبيفَـكيالو.يداليملارشعيناثلانرقلا

درفيوهنمقيلعتىلإاجاتحمهدجييذلاعضولاعمبسانتتتاقيلعتبهيلعقلعي

دوجوبسحااذبلاثملاليبسىلعوهف.اهعمبسانتياقيلعتةيعمةلاحلكل
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تسيللاثمقليبسىلعنوبتنبلةمجرتناونيتمجرتلانيبيرهوجفتاتخل

ىلعقلعيلبهيلعوهامكرمألاعديالهنإف،هرظنةهِـجونمةميلسةمجرت

nn":لوقيولاحيحصكلذسيلو("ا".:هلوقبكلذ nlmn

ىفاجليدقهتمجرتيفنوبتنبلنلاضياحفاقظحالدقو،اطخكلذويا

صنلاظفلنمالصلنوكتالدقتفرابعوظافلوتادرفمةفامضب

هترابعبصنلانعةدئازلاظافلألاكلتلثمىلإهبنيحفاقناككلنلوميلصألا

دجويالاهانعمو(''hnypm"ِلوقيثيحهباتكيفارفكترركتيتلا

تاملكلاوتارابعلاهدصربناجىلإو.(يلصألاصنلايا)ردصمفيفاذه

باتكليلصألارحصملىلإةمجرتلايفهدنعنمنوبتنبااهفاضليتلا

نمهنعىمساغتوانوبتنباهفذحدقنوكيامدصردقاضياحفاقنالبةيادهلا

دنعويا-هلوقبرارمتسابكلذىلعقلعوتارابعوظافلأ

يفظحاليدقيتلاعضاومللةبسنلاباذه.تطقسلوأتفذحنوبتنبايبار

ولفذحلابفالتخالااذهناكءاوسلصألانعفالتخالانمعونيااهتمجرت

.هرظنةهجونمةقيقدريغةمجرتولةفاضإلاب

ةريثكةدئافئراقلاديعتحفاقاهبرخزييتلاةديدعلايشلوحلانكاعقاولاو

صنلايفدجوتيتلارومألاضعبىلعةطسبمةروصبولوءوضلايقلتاهنأل

ةراشإلاقباسلاهتاييوصتوةديتعلاهتاظحالمبناجىل.اخاهنعتاليصفتِنود

ًانايحأفرعيهدجنتقولاسفنيفاننإفهذههتخسنيفاهنعحفاقهبنيتلاواهيلإ

نبااهبسنتافلؤمول،تايصخشلاءامسأنميبرعلاصنلايفءاجامضعبب

('').اهباحصألاهبسنيملولةدوقاف

نمةحفصلكيفدجوتيتلايشلوحلاكلتةرثكنممغرلاىلعو

نوبتنبلْبناجىلإاريثكفقيهنلاضياظحالنانناالإابيرقتباتكلاتاحفص

ايقلم،راذعألاهيلإسملتيناكهنلامك،ادجاردانالإهتمجرتيفهئطخيالو

ه٦



ركذيفهتمجرتنوبتنيلاهنممجرتيتلاوهيدليتلاةديحولاةخسنلىلعموللاب

راشليتلرومألالثميفببسلايهاهنممجرتيتلاةخسنلتناكامبرهنا

يتلاكةميلسوةلماكةخسنهلحتيملهنأزئاجلنمو،هتاقيلعتوهيشلوحيفاهيلإ

فلحلاىلإنوبتنباأجليهلجلنمناكيذلاببسلاوهكلذلعلو،هلتحيتل

.هلمكلبءزجفنحىفاهيحلرمألالصيدقوتسارابعواتاملكبةفاضإلاوأ

ىلإةيادهلاباكطوطخملةخسننمرثكهيدلتناكققحملانفودبيو

نحيليفةعوبطملاةخسنلىلعايساساادامتعادمتعيملولتقفِبولقلاضنلرف

هيدلتناكلب.نوبتنبااهبماقيتلاةيربعلاةمجرتلاولادوهيشيااهرشنيتلاو

هذهبًاريكزتعيناكهناحفاقركحيوباتكلااذهلةردانةطوطخملىرخاةخسن

يفهتيادبلوأتقكاهناىلإاهبهزازتعاببسعجريو،ةردانلاةطوطخملا

يذلاوماخاحلاهدجمالةطوطخملاهذهيفأرقيناكدقف،رشملاداجلميلعتلا

عمجبهدجماقةينميةطوطخملاهذهناو،نميلايفودبيامىلعميقيناك

ةنيتميفاهيلعروثعلاواهفاشتكامتيتلاةديدعلاهزينجلاقاروأنماهتاحفص

اهنلىوسةطوطخملاهذهبيعيالو.ىرخلنمادلبنماهِرواجامو،ءاعنص

هذهدوجوىلعحفاققلعيو.عضلوملاةقرفتملاتاحفصلاضعباهصقنت

ةيادهلاباتكدصقبباكلااذهناينعياذهو":هلوقبلصألاةينميلةطوطخملا

هفلايتلاةرتفلانمبيرقدهعيفامبرنميلاىلإلصودق-بولقلاضئارفىلإ

،دوهيلانمنميلافتلوطلكنببهتناكمذخأو،كانهفرعوةدوقافنبااهيف

(مهنمنيفقثمللةصاخو

nىلٍاباتكلاناونعةمجرتبقلعتياميفو nm)n n-mn -no nاقبط

يبرعلاناونعلاعمقباطتتالدقةمجرتلاكلتنأودبيف،نوبتنباةمجرتل

".بولقلاْضفرفىلإةيلدهلاباتك"ناونعبوهوادوهيسش.أهرشنامكباتكلل

همجرتثيحنوبتنبلةمجرتنعناونعلاةمجرتنمحفاقفسويريغ،يْدلاو

ه٧
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nnainوو0٠.حلي rmnيهوبولقتلبجلوةعيرشباتكيا

مجرتوللضفألاناكنلويبرعلاردصملاناونعنماريكبرتقتةمجرت

mnHa:ىلباتكلاناونع nmn'a arm mo"ناونعّهمجرتنأذب

يلصألاردصملانبونعنومضمىلإبرقانوكيامبرةروصلاهذهبباتكلا

.ةدوفافنباهبتكامكيبرعلا

٥٨



١-

يناثلاثحيملاشماوه

.-يمويقلفسوينبديعسايعس

ةنيدمديلومنموهف،ةاشنقودلوملايرصم،ّهنايهيدوهي

دادغبىلباهدعبرفاسمث،لوألاهميلعتىقلتاهيفو،رصمبمويفل

يدوهيلاركفلالاجرنمدحاوكةعساوةرهشكانهلانواهبرقتساو

عفادامحنعةصاخةيدوهيلاةفئاطلاطسوةريبكةلزنممهلتناكنينلا

هبءاجامتركليتلانينلرقلاةفئاطدضةينابرلاتادقتعملانعةدشب

.هيلعاهوغبسينأنوينابرلِلواحيتلاةيسدقلانعهتجرخلودوملتل

ضعبىلعنيقشنملانينابرلاضعبهجويفاضيلفقوهنلامك

يريعميوقتثادحتسادارايذلريئامنبالاثملةينابرلاديلاقتلا

رداصملامظعمَتركذدقلو.دوهيلانيبعقشلميوقتلاعمضراعتي

رافنمازرابارثأناكهلهركفنعتبتكوايدعسةايحلتخرايتلا

يفولهباكباويلقبستيفءاوسءيشلكيفمهلًاذيملتوةلزتعملا

لوصألاسفنبهكسمتيفكلفرهظو،هاوتحموهتاعوِـضوملهتجلاعم

-لعل-ديحوتلا:يهومهمالكاهيلعنوميقيةلزتعملانلاكيتلةسمخلا

نعيهنلاوفورعملابرمألاونيتلزنملانيبةلزنملا-ديعولاودعولا

هباتكلوصفيفاهثحبواهقتعاولوصألاهذهايدعسعباتدقف،ركنملا

هتتكمبلقنللظافتحالاعمىربكةطلسلقعللىطعاهنفبناجىلإ

ديدشلاهرثأتاضلرهظدقفايدعسلتانامألاباتكبناجىلإو.هتلزنمو

رافسألهتمجرتيفهتاحلطصمويمالسإلايبرعلاركفلاتايطعمب

ديدعللةيبرعتيايمسماهيفىطعأيتلاوةيبرعللةغللاىلإمينقلادهعلا

:ىلعوجرقنكميليصافتلنمديزملو.رافسألاكلتنم

ه٩
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يدوهيلاينيدلاركفليفيمالسإلارثألا:لينلقزارلادبع.د-ا

.ثفرتللراد.(مينوماجلاةِـسردم)

.١٩٨٤ةرهاقل

ركفلاباهرثأتوةيشوهيلاةفسلفف:راشنلايماسيلع.د-ب

فراعملاةاسثنم.يمالسإلا

.ةيرننكسإلاب

ايل

The interpretero Dictionag of the Bible V.5.P.450

Suplementary volume.An Illustrated encyclopedia.Alingdon

.1976

ناكيتلةغللانعثيدحلادنعثحابلااهظحلييتلاةحضلولاروم'ألانم-٣

،اهعونتوتاغللاهذهدلعتيهمهتافلؤمومهتاباتكيفدوهيلااهمدختسي

فعضتسارتقبترمدقةيربعلاةغللانلةحضلوةلالدلحييذلارمألا

يفامنختسماهنمىقبتاممهللاةنسلألانمتعاضىتحةيلاتتمصلقتو

.دباعملايفتاولصلاوةدابعلاسوقط

ىلإدوهيلااجلةصاخةيبرعلاتاعمتجمليفو،يمالسإلارصعلايفو

نعريبعتلااهبنوعيطتسييتلاةغللاتناكاهنألةيبرعلاةغللاكةباتكلا

دقتناكيتلاةيملرآلاوةيربعلانملكراسحنادعبةيركفلامهتابلطتم

مهنيبةدئاسلاةغللايهتحبصاويبسلاةرتفيفةيربعلالحمتلح

مظعمدوهيلااهبنوديتلاةيمارآلاتناكامِـكو.يبرعلاحتفلاىتح

بولسألاسفندوهيلاعبتاكلذكةيربعةيتجباببهتحتفلاليقمهتافلؤم

ىدلةصاخوتاباتكلاضعبكانهناكنلو،ةيبرعلاةغللاباوبكامثنع

لوحنيثحابلاثيدحرثكدقو.ةيبرعةيدجبابتبتكنينرقلاةفئاط

انهسيلوةباتكلايفطمنلااذهىلإنواجليدوهيلاتلعجيتلابابسألا

.كلذليصفتلاجم

.٦



دوهيلنوثحابلااهيمسياميهةيربعةيدجبابةنودملاةيبرعللةغللاهذه

رصعفدوهينودةغللهذهبو."ةيدوهيلاةيبرعلا"ةْـعللابنوثنحملا

.اهريغومجاعملاوةفسلفلاونفدلاوةغللايفةديلعقمهتافلؤمطيسولا

اهيلعءوضققليملبولسألااذهبتبكةديدعتافلؤمكلانهتلازامو

حضويميظعرشؤماهنالةمهمقهذهبموقينمىلإجاتحتونآلاىتح

لوقنيتلتلفلؤملاكلتيفهرثاويمالسإلايبرعلاركفلاةمظعىدم

نملادجالبتجرخبولسألاوجهنملاوركفلاةيبرعتافلؤماهنأاهنع

برعلانيركفملاةءابع

:ىلإعوجرلانكميةغللاهذهلوح

ويابووnn:ا

.n''on vno .3.on .nmn .63 'on .n-mm

iH-ب

and

Litrature

histon culture

Halkin,A. S:Judea.Arabic

L.finkelstein,the `jews.their

religion III.P.790.1949.

وبووموج

.23 .on .nous 39'as .un p bitmn peu

نبفسوينبىحبنضدفظعاولا:فيلأت.بولتلاضئارفىلإةيادهلاباتك-٤

.يسلدنالاةدوقاف

ةعبطملابةرملولعبط.ادوهينيماينبملاسميهاريل.دهعبطبىنتعا

.٢٣-٢٢صةمدقملا.١٩١٢-١٩٠٧نديليفهيليربلا

.يمالسإلارصعلايفاوشاعنيذلاءالؤهبفلؤملادصقي-٥

.مالسلامهيلع:ينعيراصتخا-٦

-١٩٠٧نحيلةعبط.بولقلاضئارفىفةيادهلاباتكةمنقمنم٧ص-٧

١٩١٢
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http://al-maktabeh.com



ينيفلصألانعةدايزتفدابعلارولنمتتكاميهوةلفانعمجلفاونلا-٩

يتلْضلرفلاىلعةدئازاهناللفاونلابتمادابعليفتيمسوفورعمق

ةغلليفلفاونللو.اهكرتىلعبقعيواهبمايقلانمؤملاىلعمتحتي

هبوجومتحملاريغرمألاينعتو.armىمستةيربعل

ay1n"ىل.ةيادهفباكمجرتيذلنوبتنباِدوهياهمجرتدقو

:كلذيفرظنا.تادايزلاولتلفاضإلايأ"mn1nn"ةملكبةيربعل

.18 air .min nu1n min : nattpe non

.١٩١٢-١٩٠٧نيلةعبط.بولقلاضنلرفلةيادهلاباتكةمقمنم٨ص-٩

.نيلةعبطةيادهفباتكيفةدوقافنباةمدقمنم٨صرظنا-١٠

.٩صةيادهلاةمنقم-١١

اهتابجاووبولقلاركفنمضتتيتلاصوصنلانمةلمجةدوقافنبلركذ-١٢

تت:يفهدجناماهركذيتلاصوصنلانموانمضولةحارصءاِوس

:هيفءاجثيح١١:١٣

nm unit mm natt ,tint tn1sa -hit mon mu -net am

.monmu'n nnias -ntt anab

كلذكو.١٣:٥،٣٠:٢٠تبتاهركذيتلاصوصنلانماضيارظنن

.١٩:١٨نييواللارفسنم

.ةيلدهلاباكلفلؤملاةسقمنم٢٥صرظنا-١٣

.ىلاعت=عت-١٤

نبارثأتىدمرهظيو،برعلانيفلؤملامظعمهيلعجردراصتخلوهو

.ةباكقيفيبرعلاِبولسألاسفنهعابتلوكلذبةدوقاف

n.mnوو0:ي rmnووومهيب

.37 'air .no -١٦

. .a"burn .n.36-37 'nu .mm

و٢



ןבאהדוהי.רלשומגרתבתובבלהתובוחרפס:ינורפצ.א.ר"ד-17

.28'מע.ןובת

.וקוקברהדסומעויסבתורפסלתורבחמתאצוה

םילשורירתכתיב9'מע.םייניבהימיבירבעהרופיסה:ןדףסוי-18

1974.

'מע.ינשקלח.תילארשההבשחמהידומע:ןברואםנובהחמש-19

.ד"ישת.םילשורי.92

el " .r.v :-v.

." ip$gal cap

i.my,du",ר.(:רMai-זו

ul opt cuLaisl sis ,-psig, :digs gsy daiigss,p

".

..יאי.ילנ.עי.י-יי

.9'מע.םייניבהימיבירבעהרופיסה:ןדףסוי-23

Jewishpost.-יי Biblical History.P.105 -l06

ייעי:.נ-יי

d_niayust p

4At sptilו,

יאמב15.רבדןותערמאמ.תובבלהתובוחלהנש900:לאיתקיבצ-26

1981.

.9l'מעםש:ןברואםנובהחמש-27

.if A

.זו

L.Margolis,and Alexander Max : History of the Jewish

people. P.320.

Adel Belderse : Jewish post Biblical Histoy through

great personalites.P.35.
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mg,nمه nmn n-nn : n

:يحمقفسوي-٣١

ناك،ةمجرتلابترهتشليتلايحمقةلئاعلسسؤملاوهربتعي

ترجاه،نيملسملاءاملعركفوةيبرعللةراضحلاباريثكاورثأتدقهادلوو

نبالةيادهلاباكيحمقفسويمجرت.انوبرتىلباينابسانميحمقةلئاع

اريسفتبتكهنلضعبللركذيو.ةيربعلاىلإةيدوهيلاةيبرعلانمةدوقاف

وحنلابتكءوضىلعةيربعلاةغللوحنيفرخلباكبناجىلإةاروتلل

.م١١٧٠ملعيفوتهرصعىتحةفورعملةيبرعلا

:نوبتنبادوهي**

ةيبرعلاةغللنمدوهيلانيمجرتملاُلياولنمنوثحابلاهدعي

مثةطانرغيفدلو.م١١٩٠-١١٢٠ملوعأنيبامشاع.ةيربعلاىلإ

تانامألاباتكمجرت.اسنرفبونجليئولةنيدمىلإاهكرت

نبالقسالخألاحالصلباتككلذكو،نوعاجايدعسلتاداقتعالاو

نبناورملحيقنتلاباتكو،يوساللااِدوهيلي;رزخلاباكولوريبج

ونبيو.ةدوقافنبالةيادهلباككلذكولوصألاوعمللاهيئزجبحانج

تاحلطصملانمديدعلادوجولةبعصتناكباتكلااذهلةمجرتلانل

حجندقو،ةيربعلاةغللاباهلباقيامىلإجاتحتيتلاةيبرعلاةيفسلفلا

هتمجرتةمدقميفحضوأدقو.تاحلطصملاكلتداجيايفنوبتنبا

ردصملمجرتينابجيهنب":لوقيثيحةمجرتلايفهجهنمةيادهلل

ىلإمجرتملاعجرينابجيكندعبو٠ةملكةملكءدبيذءيداب

٠باقلافلاي٠ذلاوههناكهبولسأباهبتكيواهدهميفةمجرتلا

.7 'an nm5a nu1n : ngNp no ١٩-32

. l 8-l7 'nu . .tt ٦''٦-33

.pop m -34

٦٤



Die theologie des Bahya ibn pakuda P.7 Gesamm

shrihen l 1. 1910. Frankhlrt.

.١٧ص١مقرةيشلحينورفس٠دباكنعالقن

.٦٢٧صينورفس٠درظنل-٣٥

راشملاينورفس٠دباتكنماهدعبامو٦٢٧سمةيشاحكلذيفرظنا-٣٦

٠اقباسهيلإ

.٩صقباسلاردصمل:حفاقفسوي-٣٧

بطلالقنمحعلضفيهنانمحفاقهركفامىلإانهةراشإلاردجتو

،ةيربعةيتجبابتبتكاهنلياةيدوهيلاةيبرعلاباهلصليفةنرمق

هكلسيناكبولسألااذهناىلإاريشمةيبرعلاةينجبألاىلإتلقنو

انهحفاقلعلو.جهنملااذهاوجهنيملنيينابرلاناوطقفنْـينارققءاملع

ةباتكلاترشتنانيحاهمهدعبامورشفعلاوعساتلنورقلاىلإانبدوعي

،نْـينارقق،نينابرلا:ثالثلاةيدوهيلافناوطلانيبةيدوهيلاةيبرعلا

لضفتتناكاهنانمنُـيفرقفةفئاطنعفرعامومهريغونييرماسل

نونودياوناكنيذلانيينابرلاسكعةيبرعلاةيحجبألاوةغللابةباغلا

.ةيربعلاةيدجبألابمهلئاسرومهتافلؤم

:ىلإعوِـجرلانكميةيدوهيلاةيبرعللتاباتكلالوحو
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نمةيلاتقتاحفصليفهدجنامرارمتساباهظحالنيتلايشلوحلاكلتنم-٣٨

:رصحلااللاثملاليبسىلع،باكل

٠اهريغو٤٢،٤٣سثماه١٦ص،٢٦شماه١٥ص

.٢٣شماه١٤صرظنا-٣٩

.٤٦شنماه١٦ص-٤٠

.٧٧شفماه٥٢ص-٤١

.ةلأسملهذهلوحةسقملانم١٨صىلإعوجرلنكمي-٤٢

يتقوةيربعلاحفاقفسويةمضقمنم٩-٨تاحفصلاىفعوجرلانكمي-٤٣

.راطإلااذهيفرودت
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ثلاثلاثحبملا

ةيادهلايفةيمالسإلاوةيبرعلارداصملا

باتكنيوحتيفةدوقافنبايحباهمدختسايتلاةغللانلانركذناقبس

ةيدجبألابمتدقنًـيودتلاناكنلوةيبرعللةغليهبولقلضنلرفىلإةيادهلا

هناتباثقنمةغللهذه.رصعلااذهدوهينيباعئاشناكاموحنىلعةيربعلا

هتراشبمغراهايافخواهداعبللكبةعساوةياردىلعو.ةماتةداجلاهديجيناك

نلىلبهوعديامكنهنكيملهناكلذدكؤيو.هتسقميفاهلهققتإممعىف

-ةسحقمةغلاهنابنونمؤيهتفئاطءانباوناكيتلاةغللاكلت-ةيربعلاهتغلكرتي

اهمهالعلبابسأنمكلذىفهعفديامكانهناكاذبالإىرخلةغلىلإأجليمث

,يسلحالاعمتجمليفةدئاسلاةغلقيهتهكايخيراتتباثوهامكةيبرعلانلا

فنلوطنيبةيبرعلارامجمألافلتخميفةيمالسإلاةيبرعلاتاعمتجملايفولب

.ةهْدلالهأنممهريغودوهيلا

احضلواريثأتةدوقافنبلىدلتكرتدقاهتاحلطصمواهتادرفمبةغللاهذه

نمهيفاموهباكنيودتيفذخألادنعايلكادامتعااهيلعدمتعاهنالب,

مكحولاثمانماهيفامواهتلريبعتوةغللاكلتظافلاف.ةريكاياضقوتلعوضوم

عوِـضوملةمئالمرثكلاةيركفلاةداملايهتناكةيمالساوةيبرعتناروس"امو

.اهنمذخلو,اهيلعدمتعادقهنادجنانهنمو.ةيربعلةغللانمباتكلااذه

يذلارمألا،هبتكهيوتحيناديريامعمبسانتتةينغةدامنماهيفامبدهشتساو

ةرنلديورتامكِبولقلاتابجلوباك"نابلوقلاىلنيثحابلاضعبعفد

نمفلؤملااهعمجيتقلاثمألاوركفلانماريكارودي٠وتحيةيدوهيلافراعملا

('’".هداهشتساوهفيلأتيفاهبارثأتميبرعقبفلا
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ضُـفرفىفةيلدهلل"باكلوصفوبلوبألةصحافلاةينأتملاةءارقلانمو

ةيبرعلللوصألانمديدعلااهروطسنيبظحلننلءانعنوتعيطتسن"بولقل

يفةحضلووتبتو,باكلاذهلةيساسألاةداملاتنوكيتقةيمالسإلاو

ناكنفواهباريكبتاكلاناعتسلو,هفلؤماهركذيتلاهاياضقوهتاعوضوم

ىلعوردناميفالإةيبرعلللوصألاكلتلثمىلإديعبوأبيرقنمريشيالامئاد

باكلهيوتحيامضعبىلعفقننماةلاجعلاكلتيفلواحنسو.هنمءايحتسا

ول.ةعونتمةيبدلوةيوغلرداصمتناكءاوسةيمالسلوةيبرعرماصمنم

ةداملهذهلثمللماشرصحبعصلانمناكاذبو,ةيمالسإتاروثاموظافلأ

دارانملاهنمديدعلاكرتنتقولاسفنيفاننإفلمعلااذهيفرداصملاكلتو

اميفاهضعبنعثيدحلازجوِـنو.نأشلااذهيفةساردلاوثحبلانمديزملا

:يلي

:ةيفاوةيوتللرداصمل:ألوا

يتلاوهباتكةمقميفةدوفافنبايحباهركذيتلةرابعلانممغرلاىلع

انناالإاهنمىحصفلاةغللةصاخةفصبوةيبرعلةغللاديجيالهنأاهنممهفيدق

ىلعءانعنودفقننلاعيطتسن,ةباتكليفهعبتليذلابولسِألافاخنمو

باتكلاباولروطسيفحوضوبرهظتيتلاةيبرعلاةغللاةيحاننمهنكمتىدم

اهبةياردىلعهدجنةقيقدلاةيوحنلااياضقلاضعبكانهنفىتح.هلوصفو

يبرعلاوحنلدعاوقولوصابهمامنإوهعالطلةعسئراقلامهفينلِلواحيهلعلو

يفهتاناكمبعضلوتبةسقملايفهبحرصامعمضراعتي٠وهفكلذحصنلو,

هباكيفاهمدختسليتلاةيبرعللةيوحنلااياضقلاكلتنمو.ةيبرعقةغللا

يتلاةجهللاكلتيهو,بعكنبثراحلبةجهللاثملاليبسىلعهمادختسا

ناكلذبنونعيمهو."ثيغاربلاينولكلةغل"برعلانويوحنلااهيلعقلطي
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ىلعاعمجلعافلناكاذلةلمجليفلعفلاعمجنوزيجيةجهللاهذهباحصل

.دارطابةيبرعلاةغلليففورعموهامريغ

اياتنيفاريثكاهببكوةيوحنلاةرهاظلهذهىلبةدوقافنبااجلدقل

يفهلوقباقلااهبمحقيتلهتمعقمنمةيندبهدنعكلذةقملنمو.هفلؤم

اهتبرقو.ةلوقعملاِرومألانمهيلعيليالدرثكتلعجو":لوألابابللهتمتقم

يفبوتكملابكلذتعبتامث,اهفدصواهتحصيفكشاليتلاةبيرقلاتالاثملاب

لكنمءامكحلاولضافألاوانلناولنعلقنلاراثكبكلذتعبئامث.ءايبنألابك

ِبولقءاغصبواهيفسوفنقنوكسنمِتوجراملمهرابخلانتغلبنيذلا.ةقبط

ةدومحمقمهريسواينحلايفدهزلالهابادقو.ةفسالفلاردلونلماهملعىلب

":لوقيفبولسألاسفنرركيهدجن"لكوتلل"بابيفو(')".ِانِـلنسلاولاقِدقو

":اذهيفاضيألوقيو(ال.ِكِـلےليلهىلحتيدللاىلعلكوتملاو

نياداكيىتحيبرعقيوغللاجهنلااذهعابتايفرمتسيو(')".رهاظلاِهومىتِـحو

.اهرثكولباتكلابفولعيمجيفهيدلةزرابةمسحبصي

ىلبردابتيدقهللعفلاعمجعوضومبقلعتياميفانهةراشإلاردجتو

داتعتيتلاةيربعلاةغللاراقنمارثانوكيامبرعمجلااذهناضعبلانهذ

لضفيةِدوقافنبانلو,اعمجلعافلاناكاذبةلمجلايفلعفلاعمجرارمتساب

ملهناكلذيفانمؤيكلذدقتعنالانناريغ.هلمجيفةيربعلاغيصلامادختسا

عمجمحعىلإأجليةريثكنيحليفناكلب,هلكباتكلايفدحلوجهنمبكسمتي

ريغةغليفىتحةيوغللاهتردقمىدمرهظينأهرطاخبلاجامبرهلو,لعفلا

ةيبرعقةغللاةيحاننماكمتمهسفنابرعلانملقسيلهنيو.ةيربعقهتغل

(٥).اهنليلوبواهتاجهلو
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يههنععرفتيامويبرعلاوحنلادعاوقو,ةيوغللاغيصلانكتملو

سفنعبتيهدجناننإلباهبناعتساوبتاكلااهيلإاجليتلاةديحولارداصملا

اهنمقلعتيامةصاخةفصبونيوحتلايفمهقرطونيملسملابرعلابيلاسا

دنعاهنوكلسياوناكيتلاو,مهنيبةِـلوادتملاةينيدلاتاحلطصملاوظافلألاةباكب

يمالسإلاركفلايفهيلعحلطصاامكلْدبينعنووةينيدلاصوصنللمهتباتك

همادختساىلعنوصرحينوملسملاناكيذلاينامثعلاطخلاواينامثعلامسرلاب

ناينامثعلامسرلاصرحتنادرفملاضعبكانهف.ميركلانلرقلاتافنيوقتيف

:لاثملليبسىلعتيلدرفملاكلتنم.فحصملايفةصاخةروصبنودت

اونيعتسلاونمآنيذلااهيلاي":ىلاعتهلوقيفامكةاويحةاولصلا,ةاوكزلا

اولوتناربلاسيل":ىلاعتهلوقونيرباصلعمهلانلةاولصلوربصلاب

ِةْـكلِـملاورخآلامويفوهللابنملنمربقنكلوبرغملاوقرشملالبقمكهوجو

نباونسكييسملاِوىهتيلِاوىِـبرقليوفهبحىلعلاملاىلونييبنلاوِبتيَـكلاو

اذلمهدهعبنوفوملاوةوكللىتلوِهولصللمالوبلقرلايفونيلئاسلاوليبسلا

مكلعلبايالايلولايةريحصاصقلايفمكلو"ىلاعتهلوقو(')"اودهاع

(ال"نوقنت

.فلانودبفحصمليفبكتتناكظافلألاكلتلمف

تنادرفملاكلتلتمنمديدعلايفةِدوقافنبايحبهقبطينامثعلامسرلااذه

نل7رقفةباتكبطقفةصاخةباتكلايفةروصلاهذهنلىلإنطفينأنوداهريغو

كلذنموتيلدرفملاكلتريغتيادرفملايفىتحاهمدختسيهدجناذهلميركلا

دعبالإرهظتملدوهيلانيبةيبرعلاتناكاذلف.(ال"ةثلثللباحصاو":هلوق

ملةلتكلايفةروصلاكلتناينعياذهفيةيمالسإلاةيبرعلاةلظملاتحتمهدجاوت

اوشعنلدعبالإنيودتلايفمهيحلمختستملو،اهبةياردةيلدوهيلاىدلنكي

ايعسنلملعننحنو.ةيبرعلااهتغلباوبتكواوكحتوةيبرعللتاعمتجملاطسو

ىسومرافسلةمجرتلهتمدقميفبولسألااذهسفنمحختسادقدادغبيفيمويفلا
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بعوتساوةمجرتلاهذهىلععلطلدقةدوقافنبلناهيفكشالاممو('٠)ةسمخل

اهمدختسادقناكيتلاةباتكلاةروصبرلتدقنوكينللمتحملنمو.اهيفام

اننإفكلذعمو.يلصألااهردصمبةماتةيلردىلعنوكينلنودايدعس

جهنملااذهاينعسنعلقنهلو,احيحصكلذناكولىتحهنلدكؤننلاعيطتسن

ةباكلايفيمالسإلايبرعلاركفلاراثانماحضلوأرطدعيكلذنمافنيودتلايف

.ةرتفلاكلتيفتفرعيتلاةيدوهيلا

اهيفلدجالةقيقحسكعيةدوقافنباباتكيفحضويذلاجهنملااذه

تلدرفمةفاكبهتياردوهكمترادقمو,اماتاحوِـضوةيبرعلاهتفاقنحوضويهو

ةيبرعقتارابعلاوظافلألانمدينعلاولب.ةعساولاهمولعويبرعلاركفلا

نم,هباتكباوبلنمةددعتمعضاوميفاهلهملدختسلكلذىلعلتيةعئاشلا

الإمولعللنمكلابلغشتالو":ِلوقيثيحصالخإلابابيفهدنعهدجنامكلذ

ريزونمكنامزلهأءالجلىلإهبعنصتتو،كرصعلهأدنعهبنيزتام

نوناقو,ةْـعلقبيرغملع:لثمةطخيِدو,لماعو.ةطرشبحاصو

,لاثمألارداونو.رابخألافنارطورعشلاو.وحنلالوصلو.ضورعلا

تاقبطلكعممالكلاملعتو.ةغالبلالهاهتسلاجملامعتساو,ثيدحلاذلوشو

('')".سانلا

بابيفهثيدحايانثيفتدرويتلاوةيبرعلاتمادرفملاوتفارابعلاهذه

برقنعفرعيناكهنلىلعةعطاقةلالدلنتامنإفئشىلعتطنياسمالخإلا

يفةرشتنموةفورعمتناكيتلاةيمالسإلاوةيبرعلامولعلانمديتعلاةساردو

ريثكلاسبتقاو.اهبناعتساهناو,ءاوسدحىلعةيِدوهيلاوةيبرعلاطاسوألا

ىتحنوحملايدوهيلاركفلايفدوجواهلنكيملمولعلاهذهمظعمنأو,اهنم

لاطولامبرةدوقافنبانأظفحتلانمئشبدقتعنانلعجيي٠ذلارمألاتقولاكلذ

دقناكلباتكلااذهيفهيلعراسليذلايقالخألاجهنملاسفنبكسمتورمعلاهب
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ءافخلايفهسفننيبوهنيباهلعفدقنوكيدقومهمالسبنهعإىلعكشولوبرق

نمهدضنورخَالابلغتيالىتحومةيحاننمهتفئاطءانيلنيبةنتفريثيالىتح

(١'الىرخلةيحان

ةزيكردعتاهتحلطصمواهظافلاواهمولعو,ةيبرعللةغللاتناكاذلو

ةيادهفباكيفاهيلعدمتعايتلارداصملامهانموةدوقافنباركفيفةيوق

يفكلذكهرودهلناكرعشلاةصاخويبرعلابدألانلف,بولقلاْصبارفىلإ

نمللتييكلةجاحلادنعنوعلااهنمدمتسياهيلاجليناكيتلارداصملاةلمج

هيلبهذيامةحصىلع-كلذبحرصينانوخةيبرعقراعشألاوتلرونامل

نمارلكلقةروصبءاجدقيبرعلارعشلاىلعهدامتعاناكنفو,هيأرديؤيو

ةفصبةينيحلاهصوصنوةيمالسإلارداصملاوةيمكحلاتناروشمللىلعهدامتعا

يحاخلجهنمعضونمهيلإفيهيامعمبسانتتيتلاةداملااهنإذبةصاخ

مهسففدوهيلااهركنيالةقيقحىلإانهريشننفدونو.ةيدوهيلاًهتفئاطءانبأل

سلدنألايفيمالسإلارصعلايفديحوقيدوهيلانكيملةدوقافنيانأيهو

لب,ةيبرعلراعشألاةصاخةفصبويبرعلايركفلثفرتلابنيعتسيناكيذلا

ىفهقبسدقف،هباكيفهنماذخلويبرعلارعشلابةناعتسلدوهيقءالؤهلقهلعل

هفلؤميف(١٠٥٥-١٠٢١)لوريبجنبناميلسفوسليفلارعاشلاكلْد

.ةيبرعقةغللاباضيااهبتكيتلاو"قالخألاحالصليفةلاسُر"مسابفورعملا

('١.يبرعهرعشلاتايبأنماريفوامكةلاسرلاهذهمضتو

تيبلاهباكاياشيفةدوقافنبلاهبناعتسايتلاةيبرعلاراعشألانمو

:يبرعلارعاشلاهيفلوقييذلا

.ماسجألااهدارميفتبعت.٠.اراكسوفنلاتتكاذلو

يفںصالخإلابابيفهثيدحضرعميفتيبلااذهةدوقافنياركف

صرحنولءاوهألابكسمتليفطلرفإلانمارذحماهيفلوقييتلاهترابع

('')رعاشللوقانللاقاهيلإاطاشنوياهيلعاصرحانمىوهلاىاراذإف"اهيلع
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ريغ،يبنتملابيطلايبايسابعلارعاشللتيبوهو،قباسلاتيبلاانلركذمث

نمتيبلاو.كلذيفادمعتمامبررعاشلامساركذبحرصيملةدوقافنبلنل

:اهعلطميفِلوقيوةلودلافيساهيفحدمييبنتمللةليوطةديصق

('ءامامغلاتنلوىبرلاتبننحن.٠.؟مامهلااذهلتعمزانيا

راعشألابةناعتسالابًاريكمتهينكيملفلؤملانلحضلولافكلذعمو

رمألا،اهبداهشتمماللةسامةجاحيفناكاذلالإكلذىلعصرحيولةيبرعلا

،تيبلنمطقفدحلورطشركْدبيفْـكيفقاوملاضعبيفهلعجيناكيذلا

فنهلاىلعفوقولاوأتيبلاىنعممهفِضومغىلإهدنععجريامبركلذلعلو

بيترتيفريغامبروتيبلانمءزجبءافتهاىلإاجليدقكلْدلو،هنموجرملا

نياو":لوقيهدجناضيانمالخإلابابيفهثيدحضرعمينفاضيلهظافل

،يتوقمدهتليبكفطلويلكلداهجيفيونعايينتحصنهلتلقو،هيلعتصر

('!)".ءاضمرلاىلإرانلانمرفنفكو،يتعرصعرستو

تسيل"ءاضمرلىلإرانلانمرفنفيكو"ةريخألافلؤملاةرابعو

بيترتوهظافلابهكرتهتيلايويبرعهرعشلاتيبنميناثلارطشلاىوس

تيبلاةحصوهنمضرغلعاِـصويساسألاىنعملاريغتفاهيفريغلبهتادرفم

:وهالماك

('١رانلابءاضمرلانمريجتسملاك.٠.هتبركدنعورمعبريجتسملاو

اييخمناكهناوحبييذلااذهورمعلءاجهلالمحيهنومضميفتيبلاف

برهيهناكفهبريجتسينمرعاشلاهبشكلذلوهيلإاجليواهبريجتسينملامآل

.سمشلانمةقرحدشليهورانلاىلإسمشلاةقرحورحلاةدشنم
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٠.ةيمالسالاتهادرقملا٠.ايناث

اياضقوعوضوميفةيبرعلاةغللابهباكبكيوهوةدوقفنبالدبالناك

ىلعهنيعتيتلالئاسولنعةقدبثحبينلقالخألاونيدلاكلفيفاهلكرودت

هركفنوزخمنمو،ةينيدلاهتاحلطصموهلضافللاهنمدمتسيو،لمعلاذهمامتب

،نوملسملابرعلااهمحختسينلكيتلاتادرفملاوظفلألايفهتلاضدجو

نطلوملةفاكيفءاملعلاوءاهقفلةتسليفترشتناو.مهنيبتععاشو

ةغللاياضقو.يبرعلاوحنللناكامكو.اهبرغمواهقرشمةيبرعلراصمألاو

راهظإلولةعتومةيملعةدامنمهيلإجاتحيامبهدادمبيفرييكلامهرودرعشلاو

نماضيلةيمالسإلاتاحلطصملوظافلألاتناكدتفنمدنعةيلقعوةيركفةردقم

يفاهنمرنكلابناعتساو,اهيلعدمتعا.هباتكيفةليصألاوةماهلرداصمل

ليسىلعكلذنم,هفلؤميفاهشقنولاهحرطيتلالئاسملانمةلأسملهديكأت

."ةلفان"اهدرفمعمجلةِروصيفةظفليهو"لقونل"ةظفللاثملا

ةنسلىلعاريكددرتتيتلةيمالسإلاتلحلطصملانمةظفللاهذهو

ولةضورفمريغةيعوطتلامعانمملسملاهبِموقياماهبدصقيونيملسمل

ديزمليفةبغرىلاعتوهناحبسقلاخقىلإابرقتملسملاهبِموقي،هيلعةبجلو

نسحىلعهنمديكأتو.تانسحلابامئاددوزتينلهنماصرحو,الاىضرنم

ةضورفملةالصلاريغتاعكريلصيماينسقنلاوليللاموقيناك.هبربهناميل

يفىوسمايصلاضرفيملذب,مايصلااهيفضورفمريغاماياموصيناوا.

مالءاضقلناكاذإالإةلفانموصلافرهشلااذهادعامو.طقفناضمررهش

.امببسلناضمريفاهرطفا

اهلكةضورفمريغمايأموِـصو,ةِـضورفملاريغةيليللاةالصلاكلتف

.هبرلهتعاطنسحاهبتبثيةياىلإدبعلااهببرقتيلفاون
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ديكتليمالسإلاينيعلاركفلايفاهتناكمواهتميقولْـفونلةيمهألو

دعودقفهللانمءازجقنسحيفةبغرو,ىلاعتهللهعوشخوملسملعوضخ

دقفهيفاهبنوبرقتيلفوننمهبنوموقيامىلعءازجلالضفأبنيلفتتملاانا

نبدمحمالفح":ثيدحلالوقيفهدكؤيوكلذديؤياميسنققثيدحلايفدرو

ينثتح.لالبنبناميلساشح.دلخمنبدلاخاشدح.ةماركنبنامثع

:لاقهنعهللايضرةريرهييلنعءاطعنعرمنييلنبذلادبعنبكيرش

دقفايلويلىدلعنم:لاقلجوزعذانب:ملسوهيلعالاىلصدنالوسرلاق

,هيلعتضرتفاامميلإبحلءيشبيدبعىلببرتقتامو.برحلابهتنت

يذلاهعمستنكهتببحلاذإف,هبحلىتحلفاونلابيلبرقتييدبعلازيامو

يشمييتلاهلجرو,اهبشنطبييتلاهديو,هبرصبييذلاهرصبو.هبعمسي

انلءيشنعتسرتامو.هننيعألينناعتسفنياو,هنيطعألينلأسنياو,اهب

".هتحاسمهرك.انلوتوملاهركي.نمؤملايدبعسفننعيدهرتهلعاف

نمةيادبةدوقافنيلدنعاريكهتاقتشمولفاونلاحلطصمددرتدقلو

هيدلدرواماهنمركذنهلوصفوباتكلابلوليفكلذكوباتكللةليوطلاهتمتقم

عضنوتلابىلحتينأناس1ااىلعبجياذاميفثنحتاسنععضلوتلابابيف

ةقدصولةالصوحنذنةعاطلالامعانمءيشلمعىلوتاذب":لاقفعوشخلاو

ولبجعلانمءيشهبلقيفوكلذلواتنيالفةظعومواةلفانولةعيرشوأ

('')".هنطابوهرهاظبهللاي٠دينيبللذتيوعضلوتيلبءايربك

ةدوقافنبلاهبناعتسايتلاةيمالسإلاتاحلطصملاوظافشلاكلتنمو

هركفدنعكلْدو"زعولج"ول"لجوزع"حلطصمهدنعاريثكترركتو

ذلالاقامك":لوقيناكعضاوملانمعضوميأيفىلاعتوهناحبسهللاتاذل

مليتلاةيمالسإلاتبلدرفملاسوماقنماضيأحلطصملااذهو"لجوزعىلاعت
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('التانسحلل"ظفل0اضياكلذةلتملنمو.كلذلبقنمةيدوهيلاهفرعت

نمنوملسملااهفرعةيمالبتلدرفماضياكلتوتانيسلاناويدوتيانيسلاو

امك('')"تانيسلانبهذيتانسحقنل":ىلاعتهلوقْلثميفميركلانلارتلصن

يمالسإلاركفليفتنعاِـسوةيوبنلوةيستقلثيداحألاشاخنماضيااهوفرع

نأنعةدوقافنبامجحيملو.المعوالوقاهبكسمتلاىلعنوملسملاصرحو

نمديدعلليفهباكيفاريثكاهمحختسيوتاحلطصملاكلتلثمبنيعتسي

.ئراقللاهلاصيايغبييتلاةركفلاحيضوتلعضلوملا

امعنعةبوتلبابنمعباسلالصفلايفهيقلهدجنامكلْدةلثملنمو

اهكرتواهبحاصاهنعرنغتسلاذلةريبكلاو":لوقيفةِـبوتهتادسفمنعثدحتي

تانيسلاناويدنعبهذتىتحرغصتوصقنتلزتالاهيفعتاناةعاطيف

ريبعتلااضيلةدوقافنيلمقختسلدقو"('').ةبوتلاباهنماهبحاصيقتسيف

دهعقباسةيِدوهيللنكيملحلطصموهو('٦"ىنسحلاهللاءاسل"يمالسإلا

يفميركلانآرقلاصننمهانفرعحلطصملااذهبانلةفرعمِلاف.لبقنمهب

هناسليفنوحلينيذفاورِدواهبهوعدافىنسحلاءامسألاالو":ىلاعتهلوق

اوعداوفدااوعدالق":ىلاعِـتوهناحبسلاقونولمعياوناكامنوزجيس

اهبتفاختالوكملصبرهجتالوىنسحلاءامسألاهلفاوعدتامايلنمحرلا

ءامسألاهلوهالإهلاللجوزعهلوقو"اليبسكلذنيبغتبلو

ىنسحلا

ظفلألاكلتىلعطقففقوتيةيمالسإلاظافلخالةدوقافنلدصرنكيملو

عبتتيناكهنبلب,طقفمهتفلؤمومهتاباكيفنيملسملاءاملعاهمدختسييتلا

كلذنمةفلتخملاتمادابعلضورفيفايلمعمختستتناكيتلاىتحظافلألاكلت

ظافلألانمامهو."ءاقنتسالاوءاجتسالا"يتظفلهمادختسالاثملاليبسىلع

ىلإكلذنْـمنيفكاهةيِـمويقمهتايحيفايلمعنوملسملااهيلعصرحيتلا

ومد



ول،اهبمايقلابجلولةيدبعتلضورفلءادابمايقليفعورشللقدسجلاةراهط

ىنعملاوضرغفسفنوهو،ةِـضورفملاريغلفاونلتبابنممهيدلربتعتيتلا

نمالمعلوانتنلو":ةبساحملابابيفلاقاصنعةدوقافنفهينعيناكي٠ذل

لامعأنمهسفنغرفعتهلحيبستلاوةالصلالماعمحراوجلاوبولقلاضئارف

دعبةالصقىنعمنعهلةلغاشلاراكفالاعيمجنمهبلقىلخلو.ةرخآلاوايندلا

".رلذقلاعيمجنمءاقنتسالاوءاجنتسالاوفظتتل

ءاملعاهيلعفراعتيتلاوةيمالسإلاتسدرفملاو,ظافلااكلتلثم

اهيلعدمتعايتلارداصملاةلمجنمايساسلواماهاردصملكشتتناكنيملسمل

لهاجتدق-هنماندوعتامك-هنلالإ.هباكلوصفوباوبليفاريكةدوقافنبا

تاحلطصملاوتيلدرفملاكلتلوصلورحصمىلإةراشبةيااماتالافغإلفغأو

.هباتكيفاريثكهتناعايتف

اذهصصخيذلايدوهيلائراقلاهبنينجلةنامألابجلونمناكدقو

ركذينابجاولانمناكلوقن,ةقحلاةفرعملاليبسىلإهداشرإل,هلفلؤملا

تادرفمنماهذخأواهبناعتساهلو.تاحلطصملاوظافلألاكلترداصمهل

,هنعثتحتييذلاعوضوملابسانيامريخاهلاليمالسإلايبرعلاركفلا

اذهمهلصصخنيلاوةينوهيلاةفئاطلادارفانمديدعلاكنهناوةصاخ

نمةيدوهيلةفئاطلكلت.هلهتمدقمنممهفيامكمهلجأنمهبتكوباتكلا

ملامبرولب.ظافشلاكلتلنمبةملاعوةعلطمريغاهتيبلاغنوكتناضرتفملا

كلذللمىلإةراشإلاةدوقافنبللهاجتوألافغإلعلو.اهيناعمِنوكردياونوكي

روهظدنعوةليوطةرتفبكلذدعبةيدوهيلاةفئاطلادارفانمديسلاعقولاموه

هبتكنانودقتعياوناكثيحدوصقمريغامبراطخيفةيربعلاةغللابباتكلا

صنلاةمجرتبماقير٠ذلامجرتملارودوههيفةدوقافنلرودناويبرعلجر

('٨ا.ةيربعلاةغللاىلإ
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:ةيمالسالاتمروثاملا-.اثلاث

مويلىلبلزياموليوطقهخيراترمىلعيمالسإلاويبرعقركفلاناك

نيذلاهيركفموهناملعلضفبادنجتموادنجمتاهاجتالاعرفتم.ابحراركف

رومألاةفاكيفهولحبركفلااذهيلحيناىلعرارمتسابنوصرحياوقك

.ملسملايبرعلاعمتجمللةيعامتجالاوةيلقعلوةينيدلاةايحلاسمتيتلاياضققو

ةوعد.مالسإلاةيارتحتءاوضناللرشبلاةفاكلةلماشلاةوعدلانعكيهان

دشنتةقداصةوعديهفبلنلولقعلاسمييدذهقفرلاوةمكحلاوىنسحلاب

روصلةفاكيفراظتالاوبولقلاهيلإتبتجدقفكلذلو,نيعمجلرشبللريخلا

طسوىبرتي;ذليسلدبالايدوهيلاةدوقافنبانكيملو.سانجألاةفاكنمو

صلختينلاعيطتسيلركفلاذهةمظعىلعفقوو,يمالسإلايبرعلاعمتجملا

يفلماعتيهلوةصاخ,ةعيفرلاةيبرعلاةفاقثلاهذهنمهركفوهلقعىذغامم

هلكناميإلاحالصامهحالصىلعفقوتينيرثؤمنيرصنعمهاعمباقلااذه

هللاتاولصلوسرقلوقنمأذختمةنسحلاةبيطلااياونلوبلقلاامهو,

لوقيلوسرلاف.ِلوقلااذهبهتفرعممدعبلوقلاىلإليبسالي٠ِدلاوهيلعهمالسو

يهوالاهلكدسجلاحلصتحلصاذبةغضمدسجلايفنبالا"هنعرتلاميف

ئرمللكلامنإو,تاينلابلامعألاامنب"مالسلوةالصلاهيلعهلوقو".بلقلا

نِـمو.هلوسروهللاىلإهترجهفهلوسِرواياىلإهترجهتناكنمف,ىونام

".هيبرجاهامىفهترجهفاهحكنيةارملولاهبيصياينحىلإهترجهتناك

عونتملاودستملايمالسإلاِروثأملاناكعسلولايركفلاقلطنملااذهنمو

ةصاخةفصبو.اهيلعدمتعايتلارداصملامهأنمةدوقافنيلركفيفربتعي

هتيانعاهيلوييتلاةيكاخألاوةيِـفوصلاةعزنلكلفيفرودييذلاِروثأملاكلذ
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ةيبرتناس1ااةيبرتيفةماهلاةزيكرلااهرابتعاباهيلعهركفزكريو,ىلوألا

يتلالناذرلاوتادسفملالكنعهبدعبِـتو.حالصلاوىوقتلانمةدشبهبرقت

.ةروظحملاتاهبشلايفعقيالىتحاهنعاديعبنوكينااْـميادنمؤملاصرحي

ءاوهألاهذهةأطوتحتعوقولنمرذحيوسفنلءاوهابراحيرارمتسابوهف

اينللفرخزبذخألاىفهعفدتو،ةياوغلاىلعناس1ااصرحتأتفتاماهلذب

دعتتارابعوبولسابثححتيهلككلذيفوهو.اهجهابمبكسمتلاوةينافلا

امحنعهدجنف،نيملسملاداهزلاوةيفوصلالوقايفعيشيامىلبنوكيامبرق

كحجدجو.عودخملااهيلكيدعاسنعرُـمش":لوقيسفنلاىوهناسلبثدحتي

,اهيفكتيغبنمئشىلإلصتناىسعاهلهادبعاوايندلامحخلو،نوتفمللاهيا

.اينحللىلعانوعنوكيناىسعامالإةرخآلالامعانملمعلضرعتتالو

نمحضلوضيرحتكلذف(٢٩)".كولملانماهتمدخواهلهااهيفكنعىضريو

رارمتسابةيسفنلاءاوهألاف،قحصبةدوقافنباهنعربع.ةيرشبلاسفنلاىوه

هناحبسهللابناميإلانمةيلاخلابولتلقو,ةفيعضلاِسوفنلايفاهقيرطدجت

.هضيرحتوناطيشلتناعزنلةبصخةبرتكلذبنوكتفىلاعتو

ةيبرعللاثمألاولتفِرناملاكلتنمذخألايفةدوعفنيلجهنرمتسيو

ةجاحكنهتناكاملكوهِـتركلذهبهفعستامبنيعتسيفجرحتنوجةيمالسإلا

يحوتنانكميةعئاشةصقنمةظعوةمكحصالختساوللثمبرضىلإ

ديريامدكؤيلاهيلعدمتعياهبيلحتلابجاوةليضفوا,نسحقلخىلعثحلاب

امحنعهنلكلذنم.يدوهيلاهثلرتتاحفصنيبهدجيالواديفماسردهلعجينا

۔مهبولقناميافعضل-اوعبطدقسلنلانماضعبكانهنلالوقينليفبغر

هاجلاوةطلسلايوذوماكحلاوءارمألابكريفريسلاو,قافنلوقلمتلاىلع

نايخلايىرتالا":لوقيفيبرعلاركفلايفعئاشيبرعروګمبلثمتيهدجن

ىلعاهبقفنتلاالإاهرشنومولعلاظفحيفمهداهتجاةلعسيلسانلارثكل

نيمىلعةماعلانإف,عئارشلاروصلنمريكيفكلذكو.طقفكولملا
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ناكاماهسفنيههتلمجةدوقافنبااهبىهنليتلاةرابعلكلتو".مهناطلس

نلو"مهكولمنيدىلعسفنلا"رئاسلالثملاكلذيفيبرعلاركفلايفدرتي

يفدحلونيلتملانمدافتسملىنعملاناالإهظافلايفريغدقةدوقافنبلناك

.ةطلسلبحاصبكريفريستامابلاغسلنلاناوهو،نيتلاحلا

يفكلذنعربعو.هبسلبالازيحتلغشةدوقافنبلركفيفايندلاو

هاجلابمامتهالامعىلإهيبنتلاو,اهنمرينحتللدنعةصاخو,هباتكباويلاياش

ةبرشلدعتالايندلاةايحلاهذهيفناسنإلاةايحناانلعماهيفلاملاوةطلسلاو

هايملنمتسرطقيواستالاهناامك،فحالهلاىلعكِـشواوامظلاهبدتشلاذبءام

هنلءارمألاضعبنعليقو":ِلوقيكلذيفولوبقهدنعسبتحلاذبهنمجرخت

عنماذل:ريزولاهللاقف.معنلاوقوقحلنميلعمزلامركفوينظعهريزوللاق

تنكاملدوعتوىفشتوككلمكلذيفيطعتلهءاملاكنمعنتماول٩,ءاملاكنم

ال:ريزولالاقف.ىفشلوهلكيكلميطعا:كلملالاقف.ةصاخةحصلنمهيف

اهنيماضمواهنيعبةصقلاهذهوً(٢)".ءامليفىوتسلكلميفكلمايريخ

نمركابةصقلاهذهتسرودقويبرعقروثملانمفلؤمطاهذخلدقةيظعولا

ةبرشلناعيالكلملوهاجلاولاملانأىلعرمألاةياهنيفعمجتاهلكوةياور

(٣٩.ةدشلاتقونابسالااهجاتحيءام

يمالسإلاويبرعقروثأملاىلعهرداصميفةدوقافنبلدمتعاامكو

نعذوخأملايمالسإلاِروتامللفغيملتقولاسفنيفهيف،رئاسلللملاىلعو

ريشينانوداهنمرفكلاباتكلايفف.نيعباتلانعومهيلعهلاناوضرةباحصلا

دنعهدجنامةيمالسإلاتماروثاملاكلتنمو.هنعلقنيذهردصملاىلإهتهاعك

اوركفتيواورظنينانودةايحلايفمهنالعتسلوسانلاريكتوربكلانعهثيدح

لاقو"ءاملعلاضعبنعالقنِلوقيفةيادبلايفهتركتلجقلاخلامهقلخفيك

نيترملوبقىرجميفي٠رجينممبجعألينبىنعملااذهيفءاملعلاضعب
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بِـجويناسنإلارملنمههبشواذهيفركفتللنلف،هفنابخمشيوركتيفيك

ركبييلةفيلخلاىلإبسنيحضلويمالسبروطملوقلااذهف.عضنوتف

"نيدلمولعءايحل"هباتكيفيقزعلامامإلاركْددقف.هنعهللايضرقيدصلا

رخعيفانبطخيهنعهلايضرقيدصلاركبولناك:دناهمحرسنللاق":هلوق

ركذدقلونيترملوبقىرجمنممكدحلجرخ:لوقيو.انسفناانيل

لاق،سيقنبفنحألاىفهبسنيثيحروٹملااذهلىرخلةياوراضفيلازغل

ابجع":لاقفامهضبقيملفهيلجردميناكوريبزلانببعصمىلإءاجامدنع

‘ال.نيترمالوبلىرجمنمجرخدقورقتيمفنبال

ناديريامريكدحىلإحضويةقباسلاهتصقيفةدوقافنبلهركذامو

بابنماهلنانئمطالامجعو.بجلواهيفرْدحلنلو،اينتلاهذههاجتهنلعي

اصيرحناسنإلاناكاذلةصاخهيفطلرفإلابجيالاينفبحفةنطفلاوةمكحلا

يفةيغرهتعاطباْـكسمتموىلاعتوهناحبسهللابهنامياىلعتقولاسفنيف

اهيلعصرحلاواينلابحعامتجانلينعياذهو.ريخألاهلاماهيل.يتلاةرَـحالا

نيلجاتحيانهو,هقيقحتبعصلانمرملناسنإلابلقيفةرخآلابحعم

:ِلوقيفيمالسإروتامبنيعتسيفهيلبهذامةحصىلعللحيناىلإةدوقاف

٣اا".ىرخألاتطخسآاهادحإتيضرلاذلنيترضلاكةرخآلاوايندلانلليقو"

هبحو.اهبناسنإلاكسمتو,اهيلعسانلابلاكتو,ايندلانمريذحتلاو

ِرونملايفوةيمالسإلارداصملايفاريثكتدرويتلارومألانماهلديدشلا

كسمتناذهلكناس1اانمقحتستالايندلاةايحلكلتنادكؤتةجردبيمالسإلا

نلو.اهنمءاجرلاةلقىلإسهنلاهبننمِلوأميركلانلارقلاتافتناكو.اهب

النارسخللهبيصنِنوكيسةرْـحالاهاجتهبابجلونعالفاغاهدحواهبكسمتملا

لمهأامىلعكنهبساحيثيحهبرراوجىلإلقتنيناىلإهتايحلاوطةلاحم

اهنمملسملرفنت.ةديدعفاصوأبايندلاىلاعتوهناحبسهللافصي.هتابجلويف
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":ىلاعتوكرابتقحللوقيفاهعملماعتنيفرذحىلعامودناسنإلالعجتو

ضرألاتابنهبطلتخافءامسلنمهانلزنلءامكاينيلاةايحلالثممهلبرضلو

(٣٩"ارحتقمئشلكىلعدناناكوحايرلاهورنتاميشهحبصاف

وهلوبعلاينحلاةايحلاامفاوملعا":ىلاعتلوقيرخلعضوميفو

هتابنراكلابجعاثيغلتكدالوألاولاومألايفرثاكتومكنيبرخافتوةنيزو

الفانمةرفغموديدشباذعةرخآلايفواماطحنوكيمثارفصمهارتفجيهيمث

اهياي":لجوزعلوقيو.رورغلاعاتمالإاينللةايحلااموناوضرو

ا‘٠)."رورغقالابمكنرْـعيالوايننلاةايحلامكنرغتالفقحدنادعونلسانلا

.قحلاةوعدنلعيلو,ةنامألاغلبيلملسوهيلعدناىلصلوسرلاءاجو

.ءامةبرشولةِـصوعبحانجيواستالهدنعاهتلزنمتناكيتلاايندلايفدهزو

ةيوبنلاهثيئاحلنمةلمجيفهباحصلىلإهلكاذهلقنيناغيلبتلاةقماهتضتقاو

حتفياميدعبنممكيلعفاخلاممنما":مالسلاوةالصلاهيلعلاقف،ةفيرشلا

نجساينتلا":مالسهوةالصللهيلعلاقمث.(''ا"اهتنيزوايندلاةرهزنممكيلع

(رفاكلاةنجو،نمؤمل

دهزلانابهباحصاركذينارارمتساباصيرحملسوهيلعدياىلصناكو

لوقيفهبرىلإامئاددبعلاِبرقتيتلارومألانماهتنيزنعداعتبالاواينحلايف

كبحيستنلادنعاميفدهزاو،هللاكبحيايندلايفدهزا":مالسلاهيلع

ىقليهنإف،هنماوندافاينحليفدهزينممتفراذل":لوقيو"سانلا

":ملسوهيلعالاىلصهلالوسرلاق،يرعشألاىسوموبالاقو(ةمكحل

ىقبياماورتتف،هايندبرضلهترخلبحانمو،هترخًابرضأهايندبحلنم

('*)."ىنفيامىلع
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هِـلوصفاياشيفوةيادهلاهباتكباويليفةِدوقافنيلنارمألاةقيقحو

يتلاةيكاخألاوةيميلعتلاوةيظعولاتلروفملانمالئاهامكمضدقةديحعق

،مهلنيعباتلاولملسوهيلعهلاىلصدنالوِـسرةباحصةنسلاىلعتماجوقبس

مالسإلاروصعيفةصاخونيملسملانمركفلاوملعقولضفنلهااذكو

اهذخلو،سانلاهيلعفراعتةعفوةقيقحتلِروناملهذهتحبصلدقو،ىلوألا

دشناو،اهيلعنيملسملاءامكحدازلب،رخلدعبارصعفلسلانعفلخلا

سلونويلاذهفاهنعدعبلاو،ايندلايفدهزلالوحدئاصققنمديحعلامهزارعش

،ةقدصلبايثيدتريونعةروصيف٠اينثلاهذهروصييسابعلارعاشلا

:لوقيف

قيقربارتلايفنسحبرايو.٠.قيتعبارتقيفهجوبرايا

قيِـثوبارتلايفيأربرايو.٠.هعجسوبارتلايفمزحبرايو

قيرعنيكلاهلايفبسناذو.٠.كلاهنباواكلاهيحلكىرا

قيحسلحملايئانلزنمىف.٠.نعاظكنارادلابيرقللق

('١)قيدصبايثيفودعنعهل.٠.تفشكتبيبلايندلانحتملاذل

نمنوهي"ناكو،اينفةايحليفادهزسلنلادشانمةيهاتعلاولناكو

ةرخآلاىلإهاجتالاو،اهلهاجتواهتمصاخمىلإهيفوعدييذلادحللىلإايندلا

:هلوقكلذيفهراعشلنمو(‘ىش"ايلكاهاجتل

تلمكاذبايننلايه

اوقبنفلايفلعفتو

تلذخاهرورسمتو

تلعفىضمنميفامك

فصويفهبردبعنبليسلدبألارعاشلادشنياضلىنعملااذهلوحو

:ِلوقيفايندلا
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.٠.ةكفةراضناينلامنبالا

.-.عئاجفالإلامآلاامرادليه

.٠.ةريرقنيعسمألابتنخسمكف

...ةربعباهيفكانيعلخكتالف

بناجفجبناجاهنمرضخلاذل

بئاصمالإتاذللاالواهيلع

يكاسمويلااهعمنويعترقو

('")بهاذكنإفاهنمبهاذىلع

يذللةغالبلاجهنباتككلذيفةيمالسإلاوةيبرعلاتافلؤملرهشأنمو

دهزلوظعوليفههجوهللامركبلاطيبانبيلعانيسلوقنمديدعلامضي

بولقلاضنلرفىلإةيادهلاباتكحفصتينمو.اهفرخِرواينحلانمربذحتلاو

ّهغالبلجهنباتكهمضيامعمهباشتتوقفتتيتلتاروگملانمريكىلعفقي

هركذاملاثملاليبسىلعكلذنم.رجذحتلاوظعولاوحنرارمتسابومنتيتلاو

:ةبوتلابابيفةدوقافنبا

تيصعنممظعىفامن.او،تلمعامةريغصىفرظنتال:ليقدقو"

امبهلاملعكنزحينايغبنيلب،كتريرسءوسبسانلالهجكرسيالو،هرمل

كظفحنمرثككيلعهظفحو،كرهجوكرسىلعهعالطلو،هيلعيوطنت

('اا"لفغيالوهولفغتو،ىسنيالوهِوىسنتكنأل

يتقةيمالسإلاوةيبرعلاتلِروثأملانملئاهلامكلااذهنممغرلاىلعو

ءاوِـسواهنيماضمواهحوربولاهصنبتناكءاوسهباكيفةدوقافنبااهلقن

تيلروم*املانمديدعقبناجىلإكلدو،ةيببلملةينيدتاروناملاكلتتناك

.هباولوهحورشودوملتلنمواميدقلدهعلنمءاوسةيدوهيق

اذهيفةحضلوةرهاظكنهنلفهلككلذنممغرلاىلعهنالوقن

ناكيتلارداصملاركذيولريشيرارمتسابناكةدوقافنبلنليهوباتكق

ول،نيكسلادوهيلاءاملعنعالقنوأدوملتلانمواميدقلادهعلانماهنمسبتقي

رداصملعمالإهنعدحيملوجهنملااذهىلعرمتساومهريغونانويلاةفسالف
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اهيلإرشيمليتلاةديحولارحاصملااهنأذإطقفةيمالسإلاوةيبرعلا

نملب.هرداصمنمىمظعلاةيبلاغلاهدنعلكشتاهنانممغرلاىلعةحارص

يمالسإيبرعهنومضموهاوتحموهساسأهلكةيادهلاباتكنادكؤننأنكمملا

رداصمللىلإوكلنىلإةراشالابةدوقافنيلمتهيملكلذعمو.ىلوألاةجردلاب

كلتبقلعتياميفهركذاملكو.اهنعلقنزاهيلعدمتعايتلاةيمالسإلاوةيبرعلا

ضعبلاقو":هلوقلثملوقنملاروثامللاهبمدقيناكةليلقتاملكرداصملا

خلإ...ليقدقو.لضافألاضعبركذدقو.نيحلاصلاضعبنعليقووا،ءاملعلا

اهانركذيتلاتارابعلاكلتنمةرابعواةملكهيفركذيعضوملكنأىتح

(٥٠).يمالسإوأيبرعرصمبعبتتتناك
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ةيمالسالاق.رفلاوةدوقافنبا

نمديسلاىلع-ريبكدحىلإ-فرعتلانكمأتاحفصنمميقتاميف

ةيمالسإلاتاررقملاولاثمألانمريثكلاىلعوةيبرعلاتاحلطصملاوتارابعلا

ةئيبلاناانملعو،بولقلاضئارفىلإةيادهلاباتكىلإاهقيرطتنخايتلا

نايفرثألاربكااهلناكةيادهلاباتكفلؤماهيفاشنيتلاةيمالسإلاةيبرعلا

ةدامهيفدجيو،هنمريثكلابعوتسيوةئيبلاهذهركفىلعةدوطفنباعلطي

اهنمذخاينايفجرحتيملف،ةيدوهيلاهرداصميفرفوتتالامبرةيكاخاةيملع

ركفلايفهلحبصأيذلامخضلاباتكلااذهجهنمجسناهلاونمىلعو،ءاشام

رثاتدقفكلننمرثكألب،ةريبكةلزنمكلفدعبيدوهيلايكاخألاوينيدلا

يتلاةينيدلاوةيعاخألانيماضملانمريثكبللشلايفدوهيلاءارعشنمديدعلا

مهراعشأيفايربعامظننيماضملاكلتاوغاصو،ةدوتنبااهنلعأ

لقندرجمدنعفقوتدقةدوقافنباناكاذإامعلماستننانكميانهو

نأمااهبرثأتوطقفةيمالسإلاتاِروثاملاضعبوةيبرعةيبلوةيوغلجذامن

.؟ةيمالسإلاوةيبرعلاةفاقثلاوركفلانمىرخاعبانمباضيارثأتدِـقهلقعوهركف

ةدوقفنباهبرثأتنأقبسامبناجىلإهناحضوتلؤاستلااذهىلعةباجإلانپا

اممديدعلااهنعلقنواهنمىقتساىرخأةيمالسإرداصموعبانمكانهتلازامف

.باتكلايف

تاهاجتاوركفىلعفقودقهنأانلرهظيراكفأوءارآنمهعدوأامللخنمف

رصعىلإهتريسميفيبرعلاعمتجملااهفرعيتلابهاذملاوقرفلانمديدعلا

ةيلقعلالكشتيفاريبكارودتبعلدقبهاذملاوقرفلاهذهنأو.ةدوقافنبا

هنأو،هسفنةدوگفنباةيلقعيفحضاولااهرثااهلنوكينألبقىتحةيدوهيلا

هتاراشإكلذىلعلحياديجهبعوتساوقرفلاهذهركفملعوارقدقكشالب

اهراكفانمذخألامثاهتاهاجتاواهراكفأضعبلانايحاهدقنواهنمريثكللةدعتملا

.ةريثكنايحأيفانومضموىنعمو،ًانيحاصن
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:ءافصلاناوخا.ا

ةرصبلايفتأشنيتلا('')ءافصلاناوخلةعامجركفلناكدقلو

كلذرهظو،ةدوقافنبلركفوةيلقعليكشتيفرثؤموريكرود

نلواهقنتعاتادقتعموراكفانمهباتكيفهعدولاملالخنمحوضوب

هلوصفوهيلولايانثيفو،بلكلااذهةسقمنمةيادباهيلعفقناهب

سمالخبهوجوحرشلهلعجيذلاولوألابابلايفةصاخةفصبو

دقمهسانجلفالتخلىلعنوثحابلاناكاذبو.لِـجوزعهلديحوتلا

رختدقةدوقافنبايحبناكاذباملوح-ضراعموديؤم-اوفلتخل

اننإف،ركفلااذهنمدينعلاهنعلقنو،يلازغلمامإلاتاهاجتلوركفب

تاهاجتاوركفنمهفقومبقلعتياميفاربكفلتخيدقرمألانادقتعن

نكلنيثحابلانمديدعقنيبنمدجنملذب،ءافصلانلاوخلةعامج

نيبوةعامجلاكلتنيبةيركفةهعدوجوركنينمرمألااذهلاوضرعت

ءارآضعببهرثأتاوركنيملامك.ةيادهلاباكيفةدوقافنبلهنلعأام

دوهيلانيثحابلانمو.مهتاحلطصمو،مهلوكبهتناعتساوةعامجلاكلت

ةدوقافنبانملكركفنيبةلصلاوةهاعقكلتدوجونعنلعأنم

نمونبيامكافصقناوخلركفنيبوهباكيفونبياموحنىلع

نوبتنبادوهيةمجرتلينورفس.دةسقميفف،ةفورعملامهْـلغسر

فرعةيبرعلاةفسلفلانمو":لوقيبولقلاضنلرفىلإةيادهملاباكل

.ءافصلاناوخإبنوفرعينيذلابرعلاةفسالفلابةصاخقلئاسرلااديج

دحاولويقيقحلادحلوللنيبقرفلاعضلوملانمريكيفهدنعدجنف

ناوخللئاسريفىلوألاةرمللهدجنقرفلااذهو،يزاجملا

('٩".ءافصلا

دحاولويقيقحلادحاولاعوضومنادجنةيادهلاباتكلالخنمو

نعهثيدحضرعميفةدوقافنباركفيفاريبكازيحلغشدقيزاجملا

ثيحباتكلانمِلوألابابلايفكلذوهدوجووىلاعتوهناحبسالاتساذ
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ةرملوألافصلا'نلوخلةعامجدنعدجويذلحلطصملااذهنادجن

يتلهتمدقمنمةيادبةدوقافنيلدنعاريكدنرتدقينورفسلوقيامك

،ناهربالوليلدالبةماعلالوقتامكدحلوانبرلوقنف":اهيفلوقي

لصفنيفيزاجملادحلولويقيخلدحاولاىنعمنعثحبلاانمزليلهو

.نيدوجوملداحآلارئاسنمىنعملااذهانتنع

"ديحوتلاباب"باقلانملوألابابللةصحافوةينأتمةءارقبو

،لوصفقكلتنملصفلكعوضوموبابقاذهلوصفدعيهدجن

ثيحيزاجملادحاولاويقيقحلاديلولا"حلطصمسفنىلعفقنانهو

يفهدجنامكلْدنم.لوصفلاكلتضعبيفحلطصملااذهرركتي

دصقي)نماثلاو":هلوقةدوقافنبانلعيذببابلااذهنمنماثلالصفلا

(")".يقيقحلادحاولاويزاجملدحلوللهوجوحرشيف(نماثلالصفلًا

نمدوصقملاىنعمفطيسبتوحرشيففلؤملذخايكلذدعبو

دمتعيحرشلااذهيفوهويزاجملادحلولويقيقحلادحلولاحلطصم

يذءافصلاناوخلركفهيلإهقبسامىلعاهراكبنكميالةروصب

ةيادبيفةدوقافنلاركفدقف.مهلئاسريفءاجامللخنممهنعفرع

دحلولويقيقحلادحاولدوِـجوحرشاملو":هلوقلصفلااذهيفهثيدح

ىلعلوعموهو،ةدحولانمقنشممسندحاولاناكلذف،يزاجملا

وهوتباثيرهوجيناثلاو،يزاجملوهويضرعامهدحل،نيبرض

(''’."...يقيقحلا

يقيقحلادحاولاوأيددعندحلإلةركفىلإنيثحابلادحلريشيو

دحلولاوايالعلادحلولانابمهلئاسريفءافصلناوخلهيمسيامك

اذلو":نولوقيذبادباريغتتاليتلاةقيقحلاوعقاولاولصألاوهيقيقحلا

زاجملاوبيرقتلاقيرطنعالإكلذامفتافصلاضعبهيلإتبسن
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قلخلاوهبشيناناوخالايقلريو.نعياسجللوقعيفهدوجورريل

نمائيشهلبقنلدحلمهوتيالدحاولاناكلذو،دادعإلايفدحاولاب

دجنكلذلجلنمو".ةوقلابةنماكةركلالصلهيفو،هسقتدعلا

نلمزلعفبادبلريغتياليذلادوجولالصلوهدحلولانلنولوقيمْـهل

ايملعاو":اولاقثيحمهلئاسريفكلذنعًامودنوربعيو،ناكموأ

لبقيذلادحلولانمدتعلابيترتنمانركفامتللتاذبكنابيْـحل

لجيرابلاةينادحوىلعلئالدلاةلتلنمهتبجو،هنمهئوشنو،نينثالا

لبقيذلادحلولنلكلْدو،اهلهعادباو،ءايشألاهعارتخاةيفيكوهؤاش

امعريغتيملوهف،هبيكرتودعلادوجوروصتيهنمناكنلو،نيييالا

لصلدحلوللناامكو...لجوزعهللاكلذكو،أزجتيملو،هيلعناك

،ءايشألاةلعوهلجوزعدناكلذك،هرخلوهلولوهاشنمودنعلا

يفهللثمالو،هلءازجالدحلولاناامكو،اهرخلواهلولو،اهقلاخو

('١)".هقلخيفهلللمال،هزاقتلجهللاكلذكف،دعلا

لغشدقيزاجملدحلولويقيقحلادحاولاعوضومناودبيو

ةينيدلاتبلدقتعملاةلأسمبنيمتهملانيثدحملانيثحابلركفيفًاريكازيح

amمانوباحمس"هركذامكلذنم،اهسلو ,an"هباكيف

ناركنيهنفذب،يزاجملادحاولاويقيقحلادحاولاةركفبلصتياملوح

هلقنهلتبثيوذلاوةدوقافنبلركفنمموهفموهامكيقيقحلادحاولا

سيليذلادحلولاهناينعييقيقحلادحاولااذه،ءافصلاناوخلركفنع

هلنملكناىلعاسيسأتكلذواضفةياهنهلسيلناامك،ةيادبهل

مدعلاودوجولاهيوحينملكو،مدعلودوجولاهلزوجيةياهنوةيادب

ريغتينانكمملانمناكاذإف،ةينادحولاعمىفانتيريغتلانلو،ريغتي

فرعياليقيقحلادحاولاناو...دحاونمرثكانوكيةلاحلاهذهيفوهف

ةدايزلاودحعتلاداعبتساينعيقحلاديحوتلاناو،ايلعلاهتاذيفةدايزلا
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هنابهفصوةباثمبكلذنوكينلنكميالدحاوهنلالانعانلقاذلو.هنع

(١.).ةدايزقوةچدعتللملدعنلوهِدوصقمقنكل،دحلو

:مهنشْدخألايفةدوقافندياجهنم

ناوخلةعامجنعذخألايفهجهنموهبولسلةدوقافنبالناكدقل

يصنفلقنلابديقتينكيملهلبلوقلنكميهباتكيلاخنمو،ءافصلا

يفعيونتلىلإأجليناكلب،اهيلإلقنييتلاعضلوملاةفاكيفمهنع

ىلإاجليناكفقوملاضعبيفوهف.ءالؤهركفبةدافتسالاةقيرط

يفو.هلتككلذعدويمثهيضتريي٠ذلايارلاولةركفللزاجيابولسل

ناداكيالقنمهتلرابعنومضموىنعملقنىلإاجليناكىرخلنايحل

امكلذةلتملنمو،ةعامجلاكلتىدللوألاصنلانماريثكبرتقي

ناوخلباسكليفيخلايعساف":هلوقيفةبساحملابابيفهركذ

كليندوكنيدىلعكنوعيفاونوَـكيل،ةوفصءاقدصلو،قنص

."مهلكريمضوكسفنسسالخإب

نمهملعنامءوضىلعةلمجلاهذهيفرظنلاانعملوانقفداذإف

اديدشاصرحنوصرحياوناكمهنافيكوءافصلناوخلةعامجةريس

نمديدعلاو،ءالجألاةوخإلانمةوفصلامهِـفوفصىلباومضينلاىلع

ىلعموقتةصاخةيبرتمهتيبرتومهتئشنتىلعنوموقينيتلاءافدصألا

يذلليوبرتقاهماظناهنمةلحرملكلةنيعمةينسلحلرمىفمهميسقت

ىلعظفاحتةعامجلاهذهتفكفيكو.ةنيعمةفاقثوركفباهلهنوعضي

قصلاناوخلنعنوثدحتياماريثكاوناككلذلو،اهدارفانمدرفلك

ىدحليفف،ةقباسلاهترابعيفوهباتكيفةدوقافنبامهركذنيذلل
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مظعاولجلناوخإلاذاختليفبطخفناملعاو":نولوقيمهلئاسر

ايندلاروملىلعناوعألامهقحصلانفوخلنأل،اهلكهذهنمارطخ

كسمتفادحلمهنمتجواذبو،تيربكلانمزعامهو،اعيمجنيدلاو

كسفنهللنبلو،ةرخآلاةداعسو،اينحلميعنو،نيعقةرقهناف،هب

نلو،كرمليفهرواشو،كرسهعدولو،كحانجهلشنرفاو،كلامو

(٦٢)اا.هلرتغافةوقهافه

٠يذلاو،قحصلناوخإباصاخةدوقافنبلهركذامىلإةفاضإلابو

ملو،ءافصلاناوخلركفهدِـجوافورعمحلطصموريبعتهنلحضو

هنالوقنمهنمهتراعتسللضفىوسهيفلضفةدوقافنبالنكي

يفهبولساوهجهنسفنىلعرمتسلدقف،هلككلذىلإةفاضإلاب

راكفاوءارآكانهتناكو،ءافصلاناوخبهيلإهقبسامبةدافتسالا

وللمهيملوةدوقافنبملىلعةيفاخنكتملمهبةصاختاحلطصمو

عِدواواهنمضرغلاواهانعمبواانايحااهصنباهمادختسانمجرحتي

باتكلانميقثلبابلايفهركفامكلذةلثمانموهباتكيفهلككلذ

الاةمعنلضفونيقولخملابرابتعالاهوجوحرشلهصصخيذلو

عونيفةرهاظلةمكحلارثايفيناثلانكرلاو":لوقيهنمومهيلع

(ريغصلاملاعلاوهي٠ْدلاناس-الاا

وهناس1اانفيهوانهةدوقافنبلاهركذيتلاةرابعلاهذهف

ةرابعلاهذهيفملاعلاوناس1اانهبةاواسملادقعو"ريغصلاملاعلا"

ىلعءاففناوخلركفنمعباناهلصاوةرابعلاكلتساسلنادجن

ضعبكلذىلإنطفدقو،اهوبتكيتلامهْـللاسريفرهظياموحن

باتكىلعهتاظحالميفحفاقهركفاميفمهسفنلدوهيلانمنيثحابلا

يفبلكلايفةدوقافنبادنعاضياةركفلاهذهترركتدقلوةيادهلا
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نااضيادوهيقنوثحابلاظحالامك٣٩.بابقاذهنمعضومنمرثك

يتقتليمسملاسفنمنختسيولقنينايحألاضعبيفناكةدوفافنيل

ركذيفّهفسلفلنمهنوخخايامىلعاهقلطتافصلاناوخلةعامجتناك

دقوطسراسيباقمني":لاقثيحكلذىلعالاثمهتمقميفينورفس

ناوخلنمذوخاممسالااذهو"عاونألا"مفايحبيبنراهيلعقللل

،هنادجويفرقتساامهباتكيفجزميناكهلينعياذهو(١اا".ءافصلا

هتنلعاامعمنيملسملانيملكتملنعهفرعاممهركِـفوهلقعهبرهاتامو

ةجيتنلاعمقفتياماذهو،امهنيبقيفوتلالواحيو،ةثيدحلةينولمالفألا

دلاةينلدحوعوِـضومباهنمقلعتيامةصاخنوثحابلااهجتنتسنيتلا

ايحبفصو"نلوهباتكيفةدوقافنباهركذاملاقبطىلاعتوهناحبس

ءارآضعبو،يمالسإلامالكلملعنمبيكرتوهامنبهناةدحول

('')."ءافصلاناوخلتاباكنمةدمتسمةثحملةينوطالفَالا

٠ةفاتوةيلقعبحاصربتعيةدوقافنبلنليفكشالانهنمو

باّـكلاياثتيفرهظيذلاركفلاذهوةفاقثلاكلتنلو،ةعساوةيفسلف

ةدوقافنبلهيفىبرتيذلاعمتجملةفاقثوركفىلعهساسليفينبدق

هذهبهجتلدقهنلواحضلوادامتعاهعيبانيىلعدمتعيناكهلىتح

نلىلعباعيامناو.ةيهخألاوةيفوصلاوحنةيفسلفلاوةينيدلاةفاقثلا

ةفصبيمالسإلايبرعلاركفلانعذخألايفهبوللوهجهنميفةدوقاف

تقوليفةيبرعلهرداصمنعنالعإلامدعدمعتهلودبيهنلةماع

ىتحكلذىلنوثحابلاهبنتدقو.ةيدوهيللهرداصمنعهيفنلعأيذلا

ةصاخواهنمذخليتلارداصملاكلتنعمهضعبنلعاومهنمدوهيلا

ءافصلاناوخإبةصاخةفصبركتدق"هنلاوركنوةيمالسإلاقرفلا

(١")"ةرصبلايفيداليملارشاعلاِنرقلاتاياهنيفترهظيتلاةيبرعلا
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:ىرخألاقرفلل-ب

ةيركفةيضقانمالريثيةيلدهلاباكيفدجويامنايفلادجال

ةيضقلاهذهىوحفو.ةفاقثلاوركفلاقلغنمدحاجالإاهركنيالةماه

يبرعقركفلاهكرتيذلاي.دئاقعلاويركفلاركتلامكيفصخلتي

ةيبرعلاتاعمتجملاطسوكشنيتلاةيدوهيلاةيلقعلايفيمالسإلاو

نلنكميىدميأىلإو.يمالسإلابرغملاوليبرعققرشملايفءاوس

مهجهانمفالتخلىلعنيملسملابرعلانيركفملاجاتنإرودقحبدكؤن

برغليفنيثحابلانمديدعلانلعادقل.دوهيلءالؤهركفيفمهتاعزنو

دئارلايراضحلاروللمهراكنبمنعمهسفنلدوهيللمهنيبنموقرشلاو

نوريثكلانلعأامك،ةدوقافنبلىدليمالسإلايبرعلاركفلعبانمل

لديامنإفءيشىلعىلدنفةيادهلاباتكهنمضتيامنلةحارصمهنم

ناكو،ةدودحمريغةفرعمو،عساوركفبعتمتيناكهفلؤمناىلع

يانمو،ةيركفةدامنمهلحاتياممةريخةجردبةدافتسالاىلعاريق

فرعامك،ةغلواركفاهسردوةيبرعلافرعدقفرداصملانمردصم

ةيمالسإلاِقرفلابهتفرعمنعكيهاناهئاملعواهيركفمنمديدعلا

.ءافصلاناوخلةعامجنمةيادبةيركفلااهجهانمواهتاهاجتاو

نكيملهناىلعةلوهسبفرعتلانكميهباتكتاحفصلالخنمو

قرفاهبناجىلإفرعامنإو،اهدحوةعامجلاهذهركفىلعرصتقادق

ةيمالسإلاةديقعقوركفلاخيراتيفدوهشمروداهلناكىرخاةيمالسإ

قرفلاهذهركففرعهلودبيهتداعكو.كلذلبقواهرصعيفءاوس

اهتاهاجتانيبةقيقنقورفنمونبيدقامىلعاديجفقوو،هيفقمعتو

يفف.ةيادهلاهباتكيلاخنمةقيمعلاةفرعملاكلتنعربعو.اهجهانمو
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ةهجنمعتقلاخلادوِـجوتابثإيفانبلجاميفو":ِلوقيديِـحوتلاباب

نييرهدقبهذملاعيِدوادركلذبىفكو،فصنلومهفنملةيافكهراث

ةدحلوركفىلإريشيانهوهف(١اا".مهفافميتقملاعلنانودقتعينيذلا

يبرعقعمتجملايفهيلعةقباسةرتفيفترهظيتلاقرفلانم

موقيناكءازانمةقرفلهذههبيدانتتناكامناركذيو،يمالسإلا

ةفرعمهنكميناكامةدوقافنبانابيرالو.ميدقملاعلانلرابتعاىلع

هتيادبنميبرعلاهعمتجمةفاقثسردوأرقدقنوكينادعبالإهلككلذ

.هيلركفلكلذرارقتسلوةقرفللهذهركفىلعهعالطلبناجىلب،

ةماتةضافإبحرشنادعبو،اضيابابلااذهةياهنيفهنلامك

يقيقحلادحلولنيبقرفللو،ىلاعتدفةينادحولوديحوتلاعوضوم

ءافصلناوخللئاسرلاخنمهِـفرعوهمهفاملاقبطيزاجملادحلولاو

،ديحوتلصالخ.اتلدسفمنعثيدحلابهمتخيبابلااذهةياهنيف

اهدعبتنأاهنأشنمىرخلبهاذمتقنتعايتلقرفلاكلتىلباريشم

تادسفماملو":لوقيفهتمظعتلجهلديحوتلابناميإلاةريظحنع

اهنمِبورضىلعوهوهنابكرشلا:اهنمةريقفديحوتلاںمالخل

(٧')".ةثالثلباحصلو،نينثالاباحصاَبهذم

هيلإبهذيامةحصىلعلدتسينأىلعمجحيالةدوقافنياناكاذكهو

هيلإجاتحيامذخاينأعروتيالو،اهيلإيمتنييتلاهتفئاطركفريغركفنم

وحنىلعهيلراهبديؤيو،هيلإوبصياماهبدضعيءارآولتسلراشبواةلنانم

تنكاملكناملعتنليغبنيو":لاقثيحصسالخإلابابيفهلوقيفدجنام

تنعوو،هلركذلاو،هظفحيفتدروو،تبسلارملنمانيلعةعيرشلا

انماهولنعةيرهدلابهذميفنهيفدصقلاو،هبضرغلاامنلتئعاوتو

حيحصلايأرلاوهذبانسوفنيفهداقتعاو،ِعادبإلاوثدحلاىنعمتابثاو

٩٤



وحنكرشلابورضىفكعقولكيلعرمألااذهسيبلتنعسنياذبف.مهفاف

،عئابطلاباحصلبهذمو،ثيقتلاىفىرصانلابهذمو،ةيرشلابهذم

ناكحنعققحتاذإف.مهبهاذمفالتخلىلعموجنلاباحصلداهجبهذمو

عيمجتلازباتكلاذهِلواىفلوقلنمانلمتقتامكىلزلدحلوعتقلاخلا

كنعِكوكشلاهذه

باحصلونيسهالاباحصلةعزنوركفبةدوقافنباةفرعمبناجىلإو

نيذلاُكيلولركنثيحقرفلانممهريغاضلفصعدقفنييرهدلاوةثالثلا

،ىلاعتهللصالخإلانعهثيحايانثىِـفو،لاعفألاىفربجلابنولوقي

هوجولهذهنمكنمسنياذيف":لاقفنييربجلاىلإراشيسفنلاىوهةدهاجمو

اذإف،لتعلو،اَّ)ربجلاىنعمنمكوكشلانمرحبىفكامر،انركذىتلا

ربجلاقيقحتمارىصاعمقىلإاليمو،ةعاطلالامعانعةلفغكنمىأر

ججحلاكيلعبلقيوهف'':كلذدعبِلوقيفهثيدحىفكلذرركيو،.'كنع

كعادخنمهقلويامبسحىلعرايتخالاولدعلابةيناثو،ردقلاوربجلابةرم

ال"ا."كلسكو

ىتلابهاذملاوقرفلاهذهنمهانركذامةلمجةدوفافنبلفرعامكو

مهفتو،هرصعلةقباسةرتفذنمةيمالسإلاةيبرعلاتاعمتجملاىفَتعاش

وااهلضفرلابءاوساهيلإراشلواْـهلوضعبركذولاهنعذخلواهتاهاجتا

نماهريغىلعفرعتدقتقولاسفنىفهناف،اهنعءاجامضعبلوبقب

،لازتعالاباحصلو،نيملسملانيملكتملاةعامجفرعذإةيمالسإلاقرفلل

حضلولااهريثأتتاعامجلاوقرفلاكلتلكلناكو،نيملسملاةيفوصلافرعو

سابتقالاىلإهادعتامنإوريثأتلادرجمىلعرمألافقوتيملو،هركفىف

،ديحولاهفلؤمىفحضلووهاموحنىلعىدوهيلاهركفىلإهلقنو،مهركفل

اذهركذىلإتسايكاخألاوةفسلفللاجمىفنيثحابلانمريكعفدىذلارمألا

٩٥
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جروجنعالقنراشنلاىماسىلعروتكدلاركذدقف،ةدوقافنباىدلرتأتلا

ةفسلفلتاهاجتلوركفباهتفسالفرثأتىدموةبوهيلاةفسلفلابقلعتياميفاديف

ىلزتعمحلطصمنمذوخأمهسفنباقلامسلنااديفىريو":هلوقةيمالسإلا

(بولقلالامعا)وا(بولقلاضفرف)ىمادقلاةلزتعملامدختسندقف،ميق

ةرمركذيوثحابلادوعيمثا'١ا."حراوجلالامعأوحراوجلاضنلرفللباقم

راطإلاننوكتيتفراكقلالك"ناركذدقهثيحيفاديفجروجناةيناث

ةينطابلاةيلخادلاةايحلاتاماقميهامنإِبولققُضفرفىلإةلدهلاباتكلماعلا

ا"ا.''مالسإلاةيفوصل

دقهدوفكفنبلنانماديفجروجهركذاموباقلاىمسمبقلعتياميفو

لباقميفهبارفتمميدقلاىلزتعملركفلانعبولقلاضنلرفحلطصملقن

ةدوقافنبادنعنكيملوحبيامىلعرمألانإف.حراوجلالامعاوش١ضئارف

نممهريغقيرطنعريثأتلاهلصولب،طقفىلزتعملاركفقىلعهريثأتيف

دقهنلىلإكلذعجريو.هلنيرصاعملاونيقباسلانيملسملاءاملعوىركفم

نمتناكنلسإلاىدلناميإلاخيسرتيفهرودوبلقلةيمهاةركفنلظحول

ا"ا.ةيوبنلةنسلاوميركلانكرقلصنيفةنلعماهتيادبذنمتماجيتفرومألا

ولةرتفىأيفهنعاولفغيملوكلذىلااوهبنتونوملسملاكردادقلو

امدكؤيامموا'اا.كلذىلإةدوقافنباهبنتينالبقمهروصعنمرصع

باتك"نأنمةييهيلفراعملةْرلديفءاجاماديفجروجهيلإبهذ

يتلاةيمالسإلاةيفوصلاتاباتكلاجندومنربتعيبولقلاضنارفىلإةيثهلا

ةجردىلإناسنجالةيلخادلاةايحللةفلتخملحلرمىاخئراققدوقتنالواحت

ا."اهبلاصتالالقألاىلعواهلاتناذعمداحبالاو،ىحورلالامكلا

٩هپ



نوكيدقريثالناذل،انيشرمألانمريغيالكلذنلفيداليملرشاعلنرقل

ا"ا.ريغلانعلقنلاقيرطنعرشابمريغول،ةيلصألاهعبانمنمارشابم

.ارشابمالقندعيانهلقنلانلفةلاحلاهذهلثميفهنادقتعناكنلو

ركفلقنهناوهدقتعمقوةنايدلايدوهيوهويمويفلااينعسهلعفيامنياف

امعدولو،ركفلااذهةحصبداقتعاونلميانعنيملسملانيملكتمقوةلزتعملا

لقنوةدوفافنيلءاجاذإف.[تلداقعالاوتانامألا1فورعملاهباكيفهلقن

اهيفلنبيمليتلءارآلاكلتبهنمْفرتعاوهامن.اف،ايدعسنعهلككلف

ذيمالتنمبيجنذيملتانهةدوقافنبافاذهل.ئشيااهيفريغيولايدعس

هلجسوهبنملو،اديجهيفءاجامبعوتساو،هارق،يمالسإلايبرعلاركفلا

بلقلاصلخيل،ةايحلايفهبذخألاةرورضىلإايعادو،هباديشمهباتكيف

.هلبحلاواتابناميإلانسحيو،يدتهيو

وبب
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:ةيوبنلاوةيسقللثيلاحألاوةدوفافنبا

عمتجمللبيجنليِدوهيقذيملتلاةدوقافنبفسوينبايحيلصفنيمل

اريبكاماملإملينانمنكمتلبةفاقثواركفواملععمتجملااذهنعيبرعلا

ةلثممةيلعةيفاخنكتمليتلاوهلةحاتملايمالسإلاويبرعلاركفللدفاورب

وءاوسدحىلعينييلاويوينللاهبنلواهوحنةيبرعلامولعهنمديدعلايف

اهنمرلكلاىلععلطلوةيبرعلاتافلؤملاكلتارقدقهنااهنمهنودامبتبثادقل

ةراضحيفاريكمهاسركفنماهيفبرعلاِنوفلؤملاهعِدولامبعوتساو

ثلرتلاتاهمابةديجةفرعمتقولاسفنيفرهظلونيملسملاومالسإلا

اهنمهذخليذلاريزغلامكلااذهكلذدكؤيتالاجملاعونتملاوبحرقيبرعلا

نمديدعلابةعساولاةفرعملاكلتنعكيهانهرداصموهباحصانعةنابإلانود

اهثارتلازياموةميظعةيمهاةيبرعلاةفاقثلايفتلكشيتلاةيمالسإلاقرفلا

ءالؤهركفبملادقةدوقافنبلناكاذإفمويلاىلإرسيالاطحمىركفلا

اِرودبعليذللرمألااهننرآنمدافتسلوقرفلاتايرظِـنوبهاذموْنيركفملا

ذخلوهيلعلصحيذلردقلااذهبىفكللهفهتيلقعوهركفلكشتيفاريك

ةفلؤمىلإاهنملقنواضيلاهروداهلىرخلدفاوركانهنلملهنموهنع

.فورعملا

ديحولافلؤملاوهوِبولقلاضئلرفىلإةيادهلاباتكاياثتيفثُـخابلانملا

امبعنقيملهبتاكنأنيقينعررقينلالإهعسيال-هنعدوهيلاهفرعيذلا

رداصميفلغوتهنألبةماعةيمالسإوةيبرعةفرعموملعنمهيلعلصح

ميركلانآرقلاصندعبيناثلردصملايفةكلممةيساسألايمالسإلاركفلا

تيورةفيرشةيوبنثيخحلولةيسعقتناكءاوسثيداحألاةلمجكلذبينعنو

دعبمهروصعرمىلعنيملسملاوركفماهلنامطايتلاةحيحصلااهديناساب

نبارداصمنمهلافغإنكميالاريبكاردصمثيداحألاكلتتناكدقل.اهعمج

ىرخلنايحأيفاهيناعمواهنيماضمبوانيحاهصنبناعتسا،ةباتكيفةدوقاف

نعلفاغتوألفغأدقةماعيبرعلاركفلاصوصنعمهلماعتيفناكاذلو
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بهاذمبةدوقافنيلرلتةقيقحىلبراشلواديفجروجركفامكو

نيثحابلانماضيلكانهناف،هباكىمسمرايتخليفىتحةيفوصلانيملكتملا

للخنمةدوقافنيلركفباومتهانينقنمريكنيبددرتيامركذنمدوهيل

قرفلاركفونيملسملانبملكتملبهاذمبالعفهرثأتلقندقهنأنمهباتك

ِدوهيلانيثحابلاءالؤهنم.ّهيبرعقتلعمتجملليفتِـفرعيتلاةيمالسإلا

لصفلاةياهنيفةدوقافنيااهبتكيتلاةرابعلىلعهقيلعتيففحفاقفسوي

نامزل،ةيهانتمملاعلااذهةلمجتقكاملف":لاقديحوتلابابنمسماخلا

ةِرورضهلبقلولالِلوأملاعلااذهلنوكينلبجيف،دنعلاةيهانتمهئدابمنوكت

يتلاةرقفلاهذها٨'ا."انمقامىلعلوألايفئدابمللىهانتكلذلبجوف،

هذه":لوقيفباتكلاةيشاحيفحفاقفسوياهيلعقلعيةدوقافنلااهبتك

ايدعسىبلرنمتتخاو،نوملسملانوملكتمقاهعضويتلاتامقملانماضف

.ِلوألالصفلايفىلوألاةلاقملايفتلداقتعالاوتانامألاباتكيفنوعاج

لصف١بنيرئاحلاةلالدهباتكيفكلذدعبنوميمنبىسوماهركذدقو

كلذدعبتاظحالملاكلتلثمحفاقرركيوا٨'ا."رشعةيداحلاةمدقملا٧٣

هلةلعالامو،هلةلعاليذلاوهميثقلاو'':هدوقافنباِلوقىلعهبيقعتيف

املكو،ميدقبسيلفلوأهلاملكو،هلرخلالهللوأالامو،هللوأال

الوةميقالنوكتةطسلوثححمللوميحقلانيبسيلذب.ثنحموهفميدقبسيل

ا"ا."اثدحمنوكينلةِرورضمزليف،ميقبسيلاذلفلؤملكف.ةثدحم

ايسسمهنعاهلقنيتلانيملكتفتامدقمنماضياكلت":حفاقلوقيو

(٨اا.تلداقعالوتانامألايفىمويفل

ركفىلعةرشابمعلطلدقةدوقافنبلناكءاوسفلاحةياىلعو

قرفلابناجىلإةيفوصلاولازتعالاباحصاونيملعملانمةيمالسإلاقرفلا

كلتوركفلااذهذخادقهناماةيربجلاوثيظتلاباحصاوةيوتتلانمىرخألا

يفيبرعلاقرشملايفِدوهيلاىركفمنمدحلونعالقنبهاذملاوتادقتعملا

٩٩

http://al-maktabeh.com



ةيسقثيلاحلعملماعتيوهوكلابامف،اهنعذخليتلادفاورلانعحاصفإلا

ةدوقافنباناادبادقتعنالو،هيلعهمالِـسوهللاتاولصيبنلااهلاقةيوبنو

هثيناحلولهلاوفهلكشتامو،مالسلاوةالصلاهيلعدمحميبنلاوهنملهجي

نأو،يمالسإلادقتعمكيفيناثلاردصملااهرابتعابيمالسإلانادجولايف

امئادلوقيناةدوقافنباداتعانيذلانيحلاصلاضعبويبنلانيباقرفكانه

(ليق)وأ(نيحلاصلاضعبلاقو)ةرابعةاوحفولثيدحلاصنبنايتإلالبق

انكنناو،لئاقلافرعيالهنابئراقلليحوتدقيتلاتارابعلانمكلذريغو

يفهتبغرمدعىلعلحتامنإفءيشىلعتطنيتيلرابعلاكلتلثمناىرن

يفثيداحألاهذهدوجوحضولدقل.ةلوقملاوأثيدحلابحاصنعحاصفالا

ةصاخواهيلعهلوصفوهبلوبأنمديدعلايفهبحاصدامتعاىدمةيادهلاباتك

ولّهيدلةركفديكاتديريامحنعاهيلإهجايتحالارظنةفيرشلاةيوبنلاثيداحألا

كلتعمهلماعتناكفيكيلياميفلصفنوهيلإبهذامةحصىلعليلحتلل

.اهيلعدمتعاواهنمذخادحليأىلإوثيداحألا

:ةيسنقلاثيداحألا:ألول

نمدينعلابولقلاضئارفىلإةيادهلاباتكيفةدوقافنباقرط

اهعابتلبجلولالبسلاحِـضواوبولقلايفناميألاخسرتيتلاتاعوضوملا

سحاسلابابلا)وهو(عضنوتللباب)نمنماثلالصفلاىفوكلذىلإلوصولل

عوشخلوةعاطلاحصتفيكنعثيدحلايفةدوقافنباذخايةيادهلاباتكنم

ملزلإبالإالةعاطلاناس1اانمحصتالف)لوقيفىلاعتوهناحبسالاتساذل

وهيدينيبعوشخلاوهلعضاوتلايهوهلةيلوبعلاتافصعيمجهسفن

وءايربكلايهيتلاةيبوبرلاتافصعيمجنمهييربتلاوهيلإضافخنالا

ا"ا.(كلذهبشااموخماشتلاورخافتلاوىناستلاوةزعلا

١.٠



لوقامهركذامديؤيامىلإةسامةجاحيفهناةدوقافنبلرعشيانهو

وادوشلولمينقلادهعلانمصوصنلثمةيدوهيلاةيثرتلهرداصمنمءاوس

جراخردصمىانمواهتفئاطءانبلنمنيركفملاوءامكحلالوقنمضعب

تافصلانماهنلوةزعلاوءايركلاةلاسمنعهركذامةصاخةفصبوكلذنع

ةيمالسإلارداصملاالإهماملدجيملو،طقفىلاعتوهناحبسااتاذبةصاخل

هتلاضاهيفدجوو،هلوقعمقفاوتتيتلاصوصنلنمديدعلابرخزتيتلا

.اُّا'هسلقهنأكفهءادرهلاعزاننمف،دناءادرءايربكلالبقو":لوقيف

ةدوقافنباهلاقامنلانهركذنانناالإ،لوهجملىلإلوقلااذهبسنهلعمو

هننسيفدوادويلهجرخاىلليستقلاثيتحقىوسسيل"لقو"ةملكدعب

نبىسوماشح}هيفدروثيح٥٠دص٤بربكلايفءاجامبابيف

ةريرهايلتعمس:لاق،دايزنبدمحمانابنل،ةملسنبدامحاتندح،ليعامسا

:لجوزعدنالاق:ملسوهيلعالاىلصالالوسرلاق:لاقهنعهللاىضر

يفهتفْدقاهنمادحلوينعزاننمف،يراز.اةمظعلو،يْـنادرءايريكلل

اااا.{رانلا

تافصنميهيتلتافصقكلتبقلختيناانه"ينعزاني"ىنعمو

ربكلايفديدشديعواذهو،كراشملىنعميفريصيف''،ىلاعتوهناحبسهللا

ةصاخيهتافصبناس1اافصتينازوجيالذب.ا١٠ا"هميرحتبحرصم

انهنمو.رانلايفديثشلابلذعلابكلذلواحينمالادعوتيكلذلو،هللاتماذل

ثيدحبىتاناىوسلضفهلنكيملاذههثيدحيفةدوقافنباناانلرهظي

دجوو،ةعتةاورنعةياورنمركأبدرويذلاوحضلولاهنومضميفيستق

نعحصفيملواهدحأنعةدوقافنباذخايمالسليبرعردصمنمركايف

نممغرلاىلعهناةيادهلاباكئراقاهظحلييتلاِرومألانمو.هتداعككلذ

ةيسنقلاثيحاحألادورونلالإةيمالسإلارداصملنمديدعلابفلؤملاةناعتسل

.هيدلةفيرشلاةيوبنلاثيداحألابسيقاماذبليلقهدنع

١،١
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نمرثكاب-ملعنامك-يظحدقِبولقلاضْـفرفىلإةيادهفباكو

نبادوهياهبماقيتلاةيربعلاةمجرتلابقلعتياميِـفو.ةيربعلاةغللاىلإةمجرت

اهبماقيتلاةمجرتللكلذكو،اهركذقباسلوباتكلليفةدراولاةرابعللنوبت

راشملانيتمجرتلانيبافالتخلكانهنلظحاليهمف،ةرابعلاسفنلحفاقديفاد

ىنعمنمةدوقافنبلهينعياملقيقدمهفمثعىلعلحيفالتخالااذهوامهيف

enigِn،'':هلوقنوبتنيلةمجرتيفءاجدقفةرابعلاهذهفتهو nom

ديفادةمجرتامل"(''niaoynو

iginng',1ا'':يهفةرابعلاسفنلحفاق 'n

دقنوبتنبانأظحالننيتقباسلانيتمجرتللنمو"p'pinو

ةمظع:ىنعتةظفللاهذهناذب.ةيربعلاةملكلاب"ءايربكلا"ةملكمجرت

نيذلاىنعملانمريبكدحىلإاهانعميفبرتقتىهواذكهوومس،ّهعفر،

يتلاةظفليهفىنعملايفابرقرثكااةظفللانأالإ،ةدوقافنبلهدصق

نوبتنيلةمجرتنفحفاقربتعياذهلو،حفاقديفادّهمِـجرتاياثتيفتماج

يفيالهتمجرتيفحقاقهركتيذلاىنعملانافكلذعمو(١٢اةقيقدريغةمجرت

.لوقلااذهنمةدوقافنباهيلإفحهيذلاضرغللسفنب

:ةيوبنلاثيداحألا:ايناث

ىلعهباتكرداصميفهدامتعاوةدوقافنباةدافتسابقلعتياميفامل

يناثلاردصملايمالسإلاركفلانيقييفربتعتىتلاو،ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألا

١ه٢



كلتلةبسنلابهناف،عيرشتفرداصمنم-ميركقنآرقتيفءاجامدعب-

ركفيفةغلابةيمهالكشتاهنلظحالملافاهنعولاهنمهلقنىدموثيداحألا

باتكلااذهرداصمنملوألاماقمليفابيرقبعقيايوقاردصمو،ةدوقافنبا

يذلارمألا،ةديدعلاهلوصفوباتكللبلوبايفاهدجلوتواهتركلارظنكلذو

،اهيلعةدوقافنبلدامتعاةيفيكبواهبصاخفلؤمدارفاثحابلانمبلطتي

اهنمةتسلىدعتيالةلاجعلاهذهيفثيداحألاكلتنمهيلإريشنامنافكلذلو

.طقف

سمتتقكدحياىلإاديجمهفتوثيداحألاكلتىلعةدوقافنبلفقو

ةيغكىلإنهسإلاهيجوتببرقنعقلعتتيتلارومألاواياضقللنمديدعلا

نطفو.داشرقوريخلالبسىلإوىوسلاقيرطلاىلإهداشرلو،قحلاناميإلا

نمبولقلايفرقوامرادقمىلعةيوبنلاثيداحألادامتعاىلإةيناميإلاهتساحب

فحهلاناكهلككلتو.لجوزعالاهفدصو،ةينلاصولخو،ناميإلا

هناىلاةياهنليفلصيلهباتكيفهديكأتديريو،هيلإىعسيناكيذلايساسألا

نأنكمياهتابجلوذيفنتلاهدادعتساىدمو،ءابعانماهيلععقياموبولقلاب

باكيفثيداحألاكلتلثمدوروةيفكيفقفدملاو.رقتسيوناميإلالمكي

اهانعمبىرخلةراتو،ةراتاهصنباهبىتلدقةدوقافنبلناظحاليةيادهلا

،يمالسإلاركفلايفهبفورعملااهساساىلإهيبنتوأةراشإنوداهنومضمو

رداصملانمهذخاياملةبسنلابهيلعراسيذلاهجهنموهكلذناكناو

ماسقاىلإاهمسقننلنكميثيلحألاكلتةلمجنمو.ةماعةفصبةيمالسإلا

:يلاتلاوحنلاىلعةيناميارومأواياضقنمهسمتاملاقبطةديدع

-:ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألا-ا

ركنملانعىهنلاوِفورعملابرمألاةلاسمنأيفكشال

تاعامجلاودلرفألااهجاتحييتلاةيدئاقعلاوةيويحلالئاسلانم

١٠٣
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تلعامجلهذهلبسنمريكفقوتياهيلعذبءاوسدحىلع

تبثينلةدوقافنباسمرحقلطنملاذهنمو.اهتايحيف

ركفلابانيعتسماهيفثينحلللصفيوةلاسملاهذههباتكيف

عضلوملنمو.ةفيرشلاةيوبنلاثيلاحألاةصاخويمالسإلا

ليسىلعهدجنامميركللوسرلاثيناحلاهيفدجنيتل

هيفتحدحتييذلاوعضلوتلابابنمسئاسقلصفليفلاثملا

ديرينملكيفرفوتتنأبجييتقتففصلانعةدوقافنبل

ملعل''اهركذيتلاتافصقكلتلواولجوزعذهعضلوتينا

نعناس1ااهبلضفامو،ىنسحلاهتلفصبو،لجوزعالاب

ناىلإتافصلاكلتلهدادعتيفرمتسيواا'ا."ناويحلرئاس

ذنراصتنالاةعسغتلاو":لوقيفاهنمةعساتلاةفصلاىلإلصي

ىلعهسفنةنخيفسلنللهحمسهلمحيالواهاصعنمم

هلسروهتيبنايفلوقلاو،ىلاعتدناروصليفحمسلا

اضعبمهضعبسانلاملظيفىرجيالو،هتوفصوهيصاخو

ىلَـعنيعيو،مولظملارصنيلبهلمهملظيفهحمسىلع

و،اناةعاطىلإسانلاىدهيو...ملاظلانيبفاصتنالا

نعمهاهنيوفورعملابمهرمايو،مهعرقيو،مهخبوي

عراسيو،هتقاطبسحىلعهبلقبو،هناسلبو،هديبركنملا

اا٥)اهلهانمدتاِقوقحذخلىلع

ركفلاهربتعيركنملنعىهنلوفورعملابرمألاو

ةيلعتصرح،مالسإلاناكرانمايساساانكريمالسإلا

ونيملسملءاهقفهبثبشتو،ةيوامسلامالسإلاةلاسر

اذهبكسمتلاةرورضىلإاوهبنوروصعلارمىلعمهؤاملع

٠ةماهلائدابملادحلةيمالسإلاقرفلاضعبهتربتعاو،نكرل
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يفْصنلرفلليلينكرلااذهراصىتح،اهبتحنيتلا

يفدروامبكلذيفنييدتهمهذيفنتىلعلمعلاوهبكسمتف

ديبعلاكنهنلامكاا١ا.عضومنمرثكايفميركلانارقلا

كسمتلاةرورضبنيملسملارماتيتلاةيوبنلاثيهاحألانم

ىتحانمضوأةحارصركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاب

.ةملسموملسملكىلعنيعضرفحبصينأداك

هيففلاخدقناكنفو..ةقباسلاةدوقافنبلةرابعو

رداصملاىلإةراشإلادنعّهيلعراصيذلاهجهنم

نومضمسفناهصنيفلمحتةرابعلاهذه(٩١'اةيمالسإلا

نم"هيفلوقييذللو(ملِـسوةيلعدناىلص)لوسرلاثيحح

ملناف،هلسلبفعطتسيملنافهديبهريغيلفاركنممكنمىأر

ةدوقافنبلةرابعنمو."ناميإلافعضلاذهوهبلقبفعطتسي

،ىوبنقثيدحلانومضمذخابطقففتكيملةنلرهظيةقباسل

بيترتلاسفنبركنملانعىهنلاةرورضىلعهبنيراسلب

ةيلعلوسرلاثيححيفهبتماجاملاقبطىهنلااذهلحارمل

ملنهناسلابمثالوأديلابركنملعفدنمةيادبمالسلاوةلصلا

.بلقلاباريخلمث،ديلابةعفدبناس1اانكمتي

نباصرحةدشنمهانتجوامةيلإانبهذامدكؤياممو

عوضومسفننعثيححلارركدقفةباتكيفكلذىلعةدوقاف

لاقفةبساحملابابيفركنملانعىهنلاوفورعملابرمألا

ةثالثبركنملانعىهنلاانمزليو''ركنملانعىهنلانع

...لوقلابراكنإلايناثلاو...ديلابشطبلاامهدحا:بابسا

لصفيلىرخاةرمدوعيو.اا"ا"بلقلابراكهااثلاثلو

١.٥
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ارصقمناكهديبراكنالاةنكلناف":لوقيفلوقلااذهلهحرش

هكيملنمو،ةِـلوقبراكنالاهمزلهديبةيلعرذعتناو،

نمذختادقانهةدوقافنباف.اهبلقبكلذهمزلةلوقبراكهلا

يفدرواملاقبطةنعىهنلاوركنملاعفدليلحرملابيترتلا

هترابعنممهفيامك،ةيلعراساماهنمدنالوسرثيحح

ىتحركنملاعفدنأيمالسإلاركفللنمبعوتسادقةلاضيل

نمدبالقحةملكو،ناسنإلاىلعبجاورمابلقلابولو

امكسرخلناطيشقحلانعتمصينمو،اهنعنالعإلا

ةثيدحيفةيلعةمالسودللاتاولصلوسرلاكلذحضوأ

.سرخاناطيشقحلانعتكاسلا"

:امهلوحتاهبشلاومارحلاولاحلا-ب

دقامو،امهلوحرودياموملرحلاولاحلاةيضقو

روظحملوااطخقيفناسنإلاعقوتدقتاهبشنمامهبطيحي

يتلااياضقلانماضيأةيضقلاهْده.لمعلاولوقلايف

وعدييذلاَهنيحضرعميفةباتكيفةدوقافنلااهلضرعت

نعدعبلمحعو،ةدابعلذلالحأامبكسمتلاةرورضىفهيف

ىهنيتفتامرحملايفعوقوللضرعتيالىتحكلسملااذه

وةقنلاةرورضىلإاضيأهبنامك.اهنعةدابعىلاعتهلا

ملرحلايفعوقولانعدعبييذلاميوقلاكلسملاىلعصرحلا

دوجولكلذوحالحةنابةرهاظمهويدقيتذهكلذةصاخو

.هلوحتاهبش

بابنمسماخلالصفلايفهدجنهلككلذلجلنمو

امىلعادمتعمةصاخةيانعاهيلويوةيضقلاهذهبمتهيةبوتلا
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ةينوعديامةحصىلعهلادنسهذختيركفنمةينرِـفوتي

موقيعسلوىمالسبىركفنوزخمنمهدنعدجويامةصاخ

نمميركلايبنلةنسولاميركلانارقللهيلإهبنامىلع

يمالسإلايركفلانوزخملااذه.ةفيرشلاةيوبنلاهثيداحلعقو

تاهبشلابظحيدقنايحألاضعبيفلحلاناىلإهبنيناك

ىلعءانبو.ملرحلايفهعِـقوتدقملسملااهيلإهبتيملنليتلا

و":ِلوقيفتاهبشلاكلتنمربذحتلايفةدوقافنلاذخأيكلف

تاهبشلالثممارحلاىلإىدؤيي٠ذلالحلاكرتيناثلا

ريذحتلااذهو.'امارحواالالحتناكنااهيفكوكشمق

يفهفعسيالوهمعديليلدقوسىلإنمجاتحيهيلإهبنيذلا

هتلعكةيلإأجليف،هملعييذلايمالسإلاثلرتلاالإكلف

نيحلاصلاضعبنعليقدقو'':لوقيفةنعلقنيوهبنيعتسي

دحاوبابنمافوخلاحلا٠نمابابنيعبسنوبنجتياوتكمهنل

ا١٠'ا.''ملرحلانم

لاجمىأعديالةرابعلاهذهيفةدوقافنباهلقنامو

نمةريخةجردىلعناكةنلىلعاضيادكؤيو،كشلل

ركفلارظنةهجوبقلعتياملكبةقيقدلاةفرعملاوباعيتسالا

ىلعضمغيدقامو،مارحلاولالحلاةلأسميفيمالسإلا

ربتعيرمألاكلذناكاذلامو،تالاحلاضعبيفاهنمملسملا

لوسرلاف.امارحملاصلاخالالحةيمالسإلاةيحانلانم

عوقولانماريثكرذحدقملعنامكةيلعةمالسوةناتعلولص

ناعضومريغيفنيملسملارمأو،رومألاكلتلثميف

الاملكاوكرتيو،هيلعنولبقممهامماوتبثنيو،اوثيرتي

لاقدقف،ةماعةفصبرومألانممهبولقومهسوفنةيلإنئمطت
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ا''٣ا."كييريامىفكبيريامعد"كلفيفمالسللةيلع

ناملسملاىلعبجيلئاسملانمةللسميفكشقوةييرلاف

امةحلرصحضولوىرخلةرملوسرقداعمث.امهنعدعتبي

و،نيبنعاحق":لاقفمارحلاوقلحلالوحتاهبشلابقلعتي

دقفتاهبشلاىقتلنمف،تاهتشمروملامهنيبو،نيبملرحلا

ملرحلاعقوتاهبشليفعقونمو،هتينوهِـضرعلاربتل

ا'٠'ا."هيفعقينلكشويىمحلالوحيعارلاك

ينيدلنومضملانابِلوقلليفةِـبوعصدجنالاذكهو

لالخنمهتفئاطءانبلىفهلاصياىلبةدوقافنيلفئهيذل

بسنو،ةصاخةفصبةقباسلاهترابعو،ةماعةفصبةباك

مهتيوهددحيملنلولاقامكنيحلاصلاضعبىلإهركفام

ثينحنممهفييذلانومضملاسفنوهنومضملااذه،

ةيضق-ةيضقلاهذهنلامك.ملسوةيلعههاىلصلوسرل

يتلاةيمالسإلاةينييلاياضقلامهانمربتعت-مارحلاولالحلا

اريكتسرتو،لئاوألانيملسملاىدلاريبكازيحتلغش

عرولاوىومقتلالهاونيعباتلوةباحصلةنسلاىلع

دقيتلاتاهبشليفعوقولانمريذحتلاتارابعنماورثكأف

هلوسروهفاىهنيذلاملرحليفعوقولىلإاهرودبىدؤت

هذهبقلعتيامبىنغيمالسإلاينيدلاثلرتلادجناذهلو،هنع

هفوصلالهاوداهزلالوقيفةيلجةروصبرهظيوةلأسمل

ردصيفلئاوألانيملسملانعمهركفاوذخلنيللانيملسمل

ركذدقف.دللالوسرنعاوقشنيذلكئلواةصاخومالسإلا

ناكةنعالاىضرقيدصلاركبايلناهتلاسريفيريشقلا

بابيفعقنناةفاخملاحلانمابابنيعبسعدناك":ِلوقي
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ينغلبدقل":ّهلوقاضيايبساحملاثراحقركذو."ملرحلانم

٠الحلانمابابنيعبسكرتنانك:لاقةباحصلضعبنأ

ا'٠"ا."ملرحلانمدحاوبابيفعقنناةفاخم

:رافغتسالاوةبوتق-اج

امحنعةيادهلفباتكيفةبوتلابابنمسماخلالصفلايف

بوننلانمبئاتلاناكاذلامعالئاستمةدوقافنبلثنحتي

ْملدلناسنإلاعملجوزعالادنعةلزنملايفيوتسي

نمابنفبكتريولةنيطخلايفعقيمليذلاعرولاوحالصلا

اذهصخلتيو،ةلأسملاهذهيفهيلرنعنلعيمثبوننلل

دللادنعامهنيبةاواسملاةجردنايفهيلإلصوتيذلايارلل

وهبلقبالاىلإاهيفرصقملاباتاذلف)كلذيفلوقيفةدحاو

هلدشارفغاهيفهريصقتىلادعيملوهلمعيفدهتجلوةناسل

ليقهلثميفورصقيمليوذلاحلاصلاعمىوتسلوكلت

اا٠١ا.(هلبنفالنمكبننفنمبئاتلا)

ىلاو،ةدوفافنيلاهركفيتلاةِـلوقملاهذهىلإارظناذإف

مللوهجمىلإبسنييذلاوةصاخةفصباهمريخألاءزجلا

وهءزجلااذهنادجنانقفدقتعنامىلعدمعنعهنعحصفي

نيلثيححنمةجامنياهاوريذلاىوبنلاثيدحلاسفن

ا.(هلبنفالنمكبنخلانمبئاتلا):وهودوعسم

بلقنماساساعبنيرملبوننلاواياطخلانمةِـبوتلاو

.هتلادعبنمؤييذلاهبرىلإةدوعلايفبغارلاناس1اا

اْـمنادوهفىلاعتوهناحبسهناتافصنموفعلاوةمحرلاو

صرحكلذلوهترفغمبلوبلادبامهنودقلغيالهقلخبميحر

انلعمةًـيلنمركايفنيملسمللكلذحضوينفميركلنلرقلا
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ناالإاعيمجبوننللرفغيهناوءيشلكتعسوههاةمحرنل

ناامكا'.اا.بلقلارهطتوةينلاتصلخاذلكلِدو،هبكرشي

باكتراناىلإراشلامارلكمالسلاوةالصلهيلعلوسرلا

واوباتاذلةدابعنمهترفغموذاةمحردعبيالبونذلا

ناواهيلعرارصإلاولبونذلانممهيدلناكْامعاوعجر

هنالب،بنذلاىلعرارصإلاوهةبوتلاهذهتادسفملوا

اعيمجرشبلنانلعادقهثيناحليفهيلعهمالسوهللاتاولص

ةيرشبلاةعيبطلاتافصنمكلذوِبوننلايفعوقوللوضرعم

دنارفخاوباتاذبمهناريغ،ةصاخةفصبناميألاةفيعضلا

دلالوسرلاق:لاقةريرهنيلنع)ىوردقفمهبونفمهل

انابهذلاوبنختملولهديبيسفنيذلاوملسوهيلعهلاىلص

ا'،اا.(مهلالازفغيفاورفغتسيفِنوبننيموقبءاجلومكب

ةداملانمةدافتساورومألاهذهلكةدوقافنبلفرع

عمتجملايفىطسولاروصعلايفةعئاشتناكيتلاةيمالسإلا

ثلرتلاذهنعذخألانمعنميامهيلدجيملويمالسإلا

يفهباكيفهعدوينلديريامعمممالتيامهنملقنفىنيثلا

ةبوتلاتسادسفمنعثيدحلايفأدبيامدنعةصاخوةبوتلاباب

كرتمطعىلعبنذملارارصيتنادسفملاهذهنمناو

مظعانمو)لوقيكلذلوةريغصولتناكةريكةيصعملا

واهلمعىلعملودلاوهوةيصعملاىلعرارصإلااهتلدسفم

الليقدقو.كلذعمهتبوتحصتالفاهنععالقإلانعرخأتلا

عماهيفةريكالو،رارصإلاعمالايحصاعميفةريغص

فرتقىلعرارصإلانلاىلإنطفدقفا(رافغتسالا

لوقلااذهوةِـبوتلادسفتترغصامهميصاعملاوبوننلا

،١١



نلويمالسإلاركفلنمةلصودقةدوقافنيلهنعربعيذلا

الإوهامهترابعيفهركذامناذبةحلرصةنعنلعيمل

ال)ملسوهيلعىلصاناِلوِـسرلاقدقففيرشيوبنثينح

ناكناورارصإلاعمةريغصالورافغتسالاعمةريك

ءزجلامنقنابثيعحلاظافلأبيترتيفريغدقةدوفافنبل

.لوألاءزجلاىلعهنمريخألا

وعضاوتلاىلإناسنإلاعفدتةبوتلانايفكشالو

يفاصلخمنوكيناطرشىلاعتوهناحبسلتعوضخلا

لبقيالفءايرلاوبجعلاهلخاداذباملهعوضخوهعضلوت

حلاصلاناس٦اانيبةِـنراقمدقعيةدوقافنبلدجناذهلو،هتبوت

داعوهدشرىلإِبوثيأدبهنلريغِبونخلابهسفنتلتثيذلا

نهربيورمألااذهحضوييكلو.نلميألاةريظحىلإةبوتلاب

ثيداحلنمةيمالسإرداصمىلعدمتعالوقيامةحصىلع

بابيفلاقفهتباحصلاوقاوامالسلاوةالصلاةيلعيبنلا

و،انركذيذلابئاتلاعضلوتعضاوتيالحلاصلاناف)ةبوتلا

برليقدقو،ةلمعببجعلاوةفلألاووهزلاهيلعنمؤيال

رضاةنسحبرو،حلاصلاتانسحةلمجنمبئاتللعفناةئيس

عضاوتلانمهبلقالخاذإبئاتلاتلانيسةلمجنمحلاصلاىلع

نيحلاصلاضعبلوقكءاقتلابحوءايرلاوبجعلاهمزلو

نمدشاوهاممكيلعتفخلبوننمكلنكيملولهتخمالتل

وبجعلامهللاق،بنذلانمدشلاموهلليقف،بونذلا

أ'''ا(ءايرلا

١١ا
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ةيوبنلاثيداحألابىنغملعنامكيمالسإلاثلرتقو

باتكبحاصىلعةيفاخنكتملوبجعلاوءايرلامنتيتلا

ةرصعيفةْدماسفةيمالسإلاةفاقثلابفقتتيذلوهوةيلدهلا

كلتنمديدعلابدهشتسلواهنيماضمىحوتسفواديجاهمهفتو

وهيلعدناىلصهلوقكلذةقملنمو.هباكيفثيداحألا

ةيفخلاةوهشلوءايرلاىتلىلعفاخأامفوخلنل:ملس

ءامصلاةرخصلىلعءادوسلاةلمنلبيبدنمىفخليهيتلا

فاخأامفوخلنأمالسههيلعلاقوا(ءاملظقةليللايف

لوسرايرغصألاكرشلاامواولاق،رغصألاكرشلامكيلع

دابعلاءاجاذلةمايقلامويلجوزعهللاِلوقيءايرلالاق؟هنا

اورظنافاينحلايفنومارتمتكنيذلاىلإاوبهذل-مهلامعاب

اماضياثيداحألاكلتنموا'''ا."ءازجلامهدنعنودجتله

هللادبعنعالالوسرثيححنمهتلاسريفىريشقلهركذ

:لاقهنلملسوهيلعالاىلصيبنلانعدوعسمنبا

رانلالختيالوربكنمةرذلاقتمهبلقيفنمةنجلالختيال)

لجرلانلدنالوسرايلجرلاقناميلنمةرذهبلقيفنم

بحيليمجىلاعتهللانللاقفانسحهبوثنوكينابحي

.(سانلاصمغوقحلارطبنمركلا،لامجلا

ةدوقافنباهيلعدمتعاامسملنالوقلانكميانهنمو

نمكياهيفءاجامبدهشتسيواهبلدتسيةيجراخرداصمنم

اهتمدقمىفويمالسإلابرعلاثلرتيفىلوألاةجردلاب

ءيشلالهلاوفاياشيفاهبيتاي،ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألا

نمرثكايفكلذحضو.هيلإبهذيامةحصيلعنهريلالإ

هيحللكشتيتلاواهيلإقرطتيتلارصانعلانمرصنع

١١٢



ةيلعافمتتىتحناسنإلاىدلاهرفاوتبجيةمهمرصانع

وحنىلعىلاعتالابناميألاصلخيىتحو،بولقلتابجاو

نعىهنلاوفورعملابرمألانعةثيحح.يفهيدلهانجحوام

.رافغتسالاوةبوتلامثملرحلاولحلابقلعتيامو،ركنملا

:هيلعدامتعالاوذاىلعلكوتلا-٥

ضفرفىلإةيادهلاباتكيفةليوطلاباوبألانمهفاىلعلكوتلاباب

قلعتياملوحثيدمليفاريكبهسلباكلاذهىفو.ةدوقافنبألبولقلا

هبابسلوهطورشو،لكوتللىنعمةفيرعتنمةيادب.هيلعلكوتملاولكوتملاب

نكيملاهلكرومألاهذهوهلاىلعلكوتملايفرفاوتتنابجييتلالاصخلامث

هتباحصوهيلعهمالسوهلقاتاولصلوسرلاهقبسدقف،اهيفعادبإلالضفهل

مهنعلقنلالضفيوسهلسيلو،مهيركفمونيملسملاءاهقفنممهوعبتانمو

باكنمريثكلاذخلدقفىفرحلاهصنبهذخاوللقنياميففرصتلابءاوس

نبلتراحهيلاديعىبآلسوفنلابادقباتكنموىللزغللنيدقمولعءايحإ

درفدقو.كلذحضونسامىلع.م١٠٧٢-ف٤٦٥ىِـفوتملايبساحملادسل

ةكرحللوبلقلاهلحملكوتملاناملعاو)لاقولكوتملاباصاخابابيريشقلا

لِـجوزعابالبقنمريدقلانادبعلاققحتامدعببلقلابلكوتلاىفانتةرهاظلا

.(هريسيتبفءيشقفتلناو،هريدقتيفءيشرسعتناو

قثاوناميألابرماعبلقنًـماساسلعبنينلدبالالاىلعلكوتقناامبو

ةلثمتملاةيمالسإلارحاصملاىلإةدوقافنباأجلكلذلهتينلدحوبفرتعم،هبرب

.اليصفتوالامجإلكوتلاعوضوملوطنتتيتلاةفيرشلاةيوبنلاثيداحألايف

دناىلعهدلمتعانوكيفيكو،لكوتملاتافصضعبنعثنحتيامدنعوهف

ناكاذلهيلإجاتحيامهحنميناعيطتسييذلاهدحوهنابافرتعمىلاعتوهناحبس

امهقزريهناهلابةتلىوقالاىلعلكوتملاف)لوقيفهدحوكناصلاخهلكوت

١١م
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يفخرفقومحرليفنينجلاقزريامك،ءاشثيحنِـمو،ءاشىتممءاش

يفكمسلاوءاوهلايفرئاطلاو،جراخنمهيلإاهلذفنماليتلاةضيبلافوج

هتوقعمدسألاىلعقزرلارْدعتيو،امهفعضىلعةِدردفوةلمنلاو،ءاملا

.ا'''ا(مايألاضعبيف

نماهلماكبةدمتسماهنأملعينلةرابعلاهذهارقينمىلعريسيلانمو

ملسملابغرتيتلتايآلانمريثكقميركلانآرقلايففىنغلايمالسإلاثارتلا

ىلاعتلاقفنمؤملاوهاناىلعلكوتملانلوهيليعسلاوالاىلعلكوتلايف

اذإفبابلامهيلعاولخناامهيلعهلامعنلِنوفاخينفلانمنالجرلاق)

بناجىلاوا''اا.(نينمؤممتنكنااولكوتفدناىلعونوبلاغمكنإفهومتلحت

رمعنعىوراماهنموميركلالوسرلثيهاحااضياتهجوميركلانآرقلا

مكناول:ِلوقيملسوهيلعهلاىلصاللالوسرتعمس:لاقهنعالاىضر

حورتواصامخاودغتريطلاقزريامكمكقزرلهلكوتقحهناىلعنولكوتت

مهيلإراشأنفلانماضلهلكوتقحالاىلعنولكوتملاوا'''ا.(اناطب

يريشقلاهركفيذلاهثيححنممهفيامكةنجلانولخديمهنابميركلالوسرلا

تيرا:لاقملسوهيلعهللاىلصدنالوسرنادوعسمنبادنادبعنعهدنسب

مهتنيهومهترثكىنبجعافلبجلاولهسلااوؤلمدقىتملتيارفسمألابممألا

ريغبةنحلاِنولخديافلانوعبسءالؤهعمولاق٠معنتلقفتيضرايلليقف

(نولكوتيمهبرىلعونوقرتسيالوانلريطتيالونوّوكيالباسح

لمعلاىلإيعسلامحعومالستسالاوهانهاناىلعلكوتلاىنعمسيلو

نلىلعاموديمالسإلاينيحلاركفلاصرحكلذلو،الالحأامبشيعلابسكو

هيلهقبسامبدشرتساو،ركفلااذههاوتحاامىلإةدوقافنلهبنتواذهىلإهبني

عسيملاذلناس1ااناربتعاولمعلاىلإىعسلاةرورضنملئاوألاِنوملسملا

ةرمزنمدعيالهنافهيلإجاتحيامبلطيفهتقاطردقدهتجيو،لمعلاىلإ

ىلإجاتحملاناف'':كلفنعلوقيفنيلكوتملابميركلانفرقلامهانعنيذلا

١١٤



هيفىلإةعفربهلقاضرعتيملنبهقفاويامىلعهيدينيبربصاذبءاذغلا

(ااا)واهعوجةلخدسيملهغضمو

هتيغبىلعناسنإلالصحييكليعسلاولمعللِبوِـجوهدنعىنعياذهو

نلسإلملعيطللدعااذبىتحهنانيبيانهلاثمنمةدوففنباهبىتاامو

هلوانتىلعهنيعتيتلاهديبىعسينلاهنمبلطتيرمألانافهيدينيبعضوو

لمعلويعسلايفداهتجالاوبابسألابذخألاف.همضهيفهدعاستلهنانسابو

يفةقلاىلعىلوألاةبترملايفموقييذلاقحلالكوتلليساسألانكرلاامه

ىوري"ذلللوألانيملسملىدلارلكىنعملااذهدرتدقلو.هبناميإلاوهللا

،رزبيوثرحييذلل:لاقفلِـكوتفنعسابعنبللئسهناهبنمنببهونع

نبرمعىقل:لاقهناةرقنباةيواعمنعاضيلهلو.ردملانيبهرذيو

متنا.متبنك:لاقف.نولكوتم:اولاقف؟متناام:لاقفنميقلهانماسانلباطخل

هناىلعلكوتوضرألايفةبحىقلالجرلكوتملاامنب.نولكاتم

ا'''ا.''لجوزع

نابهقزرىلإناس1ااىعسةرورضيفببسلاةدوقافنلاحرشيو

ملاعلاذهيفسفنللرابتخلنمةمكحلاتبجوااملامهدحل":نيهجولكلذ

امىلإةقافلاوةجاحلاوهواهنمكلذرهظيامباهنحتماف،ةيصعملاوةعاطلاب

ىلإضرعتلاباهرماف.حاكنونكوسابلوبلرشوماعطنماهنعجراخوه

،ةمولعمتاِـقوأىِـفو،ةصوصخمهوجوىلعاهلةايهملابابسألاباهيالجتسا

ردقيملامو،بابسألاىتاتةحصبحضودقاهنمناستاللمتينلهلاردقامف

ةعاطلاهنمتحصو.بابسألاهيلعترخعتومتيملاهنمهمامتهلهنا

.ىرخألانودامهادحإلرايتخالاودصقلابزعولجوزعكنةيصعملاو

هجولاو.اهللعفلاذيفنتناسنباللحصيملناو،باقعلاوباوثلاكلذبجوو

١١ه
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رطبورثألهقزربشاجتسليفضرعتقوءاقشلىكولناسنإلانفيناثلا

ا'"ا."هيلعالاةمعنقوقحىلإتفتليمِـلو.يصاعملاىلإردابو

نمةدوقافنبااهمهفامكههاىلعلكوتلايفىلوألازئاكرلنمو

مالسلاهيلعلوسرلاثيناحلنيماضملالخنمو،ةماعيمالسإلاركفلاياش

نلسانقنمدحألسيلهنااديجملعينلبجيدناىلعلكوتملنلةصاخ

عضلوميفداقتعالااذهنعنلعا.ىلاعتوهناحبسدللارمأبالإهرضيولهعفني

هلكلكوتملرملنوكينا":لِـكوتملايفهلوقاهنملكوتللبابيفةدحتم

ىلعردقيالو،هعفنالوهرضدحانكميالهيلعلِـكوتملاىلإافورصم

هرركيو،ىنعملاذهىلعزكريوا'''ا."هنعهِوركملاعفدوهيلإناسحإلا

هلاةدارانوداهرضيولهسفنىتحعفنيناقولخملسيلهناانيبماضيا

عفننيقولخملنمدحلنيبسيلن:ِلوقيفهرمانوحو،ىلاعتو.هناحبس

ا''"ا."عتدناْنببالإهريغلالو،اهرضالو،هسفن

الإهريغلولهسفنلرضلولعفنلامدقينادحلرودقميفسيلاملاطو

اذبرخلةعفنمنمديزيولللقيناناسنإعيطتسيالكلذكهتنيشموهلارمأب

تعاشاذلالإقزرلانمادوثحمارهقو،انيعمائيشهلصصِـخدقدناناك

هلاللاردقيملناكاذبو":ةدوقافنبلِلوقيىنعملااذهىِـفو.كلذالاةدلرا

كلذمهنكميملهيلعةدايزلاضرألاوتيلوامسلالهأمارولِتوققنمرثكا

اا''ا."ببسبالوهجوب

البوهفهبلقيفاذهلكرقتساو.هلككلذبهللاىلعلِـكوتملانلاذإف

امكوهو.هيلعلكوتملايفهتقثريغبمتهينلو،سانلانمادحلباهينلكش

١١٦



سيلهرضوهعفننياهملعلمهتهجنمنمأيف":ةدوقافنباهنعلوقي

ا'٢٧ا.''مهعفنوجربالهنأامكمهرضفاخيالف،هتردقيفالوقولخمدييف

ةقباسلاةدوقافنباتارابعيفتبدجويتلانيماضملاوىناعملاهذه

اهصلختسادقهنادجنهسفنىلإاهبسنو،اهعدتباهنانوريثكلامهوتيدقىتلاو

اللاِلوسرثيداحأنمعماجلاثيتحلاكلذنم-ىعووقيقدمهتدعب-

هللاىضرسابعنبانع}:لاقنيحي;ذمرتلاهاوريذلاهيلعهللاتاولص

كملعاىنإمالغاي:لاقفامويملسوهيلعدناىلصىبنلافلختنك:لاقامهنع

اذإو،هللالاسفتلأساذإ،كهاجتهدجتهللاظفحا،كظفحيدلاظفحا:تاملك

ملءىشبكوعفنينأىلعتعمتجاولةمألانأملعاو،ثابنعتسافتنعتسا

كورضينلكورينأىلعاوعمتجاناو،كلهللاهبتكدقءىشبالإكوعفني

.ا'٢"ا"فحصلاتفجومالفالاتعفر.كيلعهللاهبتكدقءىشبالإ

٠الخنمهتفئاطءانبأىلإاهلاصياةدوقافنبادارأيتلاىناعملالكف

مالسلاهيلعلوسرلاثيداحانمو،يمالسإلاالنارتنماهاحوتسادقبابلااذه

.هنعهلىنغالاينغاينيداردصمهلةبسنلابلكشتاهنأحضتييتلا

ليصفتىتايسىرخاةيمالسإرداصمىلعكلذكهدامتعاىلإةفاضإلاباذه

.اهنعثيدحلا
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نيملسملاءاملعوةدوقافنبا

دقتعملاوةنايدلاىدوهيلافوسليفلاكلذةدوقافنبانأيفلادجال

ةجردبىمالسإلاويبرعلاثارتلاىلعهدامتعايفاعرابناكأشنملايبرعلا،

دقيمالسإلاثارتلااذهنأيفاضيالادجالهناامك،باتكلاهفيلأتدنعةريبك

تحتدقو.اهيلعدمتعايتلارداصملارثكاققدملاثحابلامامألكشيحبصأ

هعضونأىلإةحارصاهنعذخألاورداصملاكلتمادختسايفهتعارب

يفةصاخهلبقدوهيلانمدحااهيلإلصيملةلزنميفنوندحملانوثحابلا

ةحجارلاهتيلقعو،ةذفلاهتبهومبمهنماداقتعافوصتلاوقالخألالاجم

ةرابع"هنأبهباتكافصاونيثحابلادحأهنعلاقىتحقيمعلاهنامياو،ةركتبملا

دوهيلادحاهبتكيقالخألايفىملعىجهنملمعلوأوهو،ةيقالخاةلاقمنع

ا''١ا."تباثماظنيفةيدوهيللىكاخألانومضملاحضويةرملوألو،

اميسقتاهمسقهنافيكو،هباوبأوباتكلاسفننعِنورخآثححتو

الدحاوهلإهنأو،هللابناميإلاباببباوبألاهذهادبتثيح،اجردتمايقطنم

ىفو،هللاةبحمبوجوباببىهتنتناىلإباوبألاهذهجردتتو،هلكيرش

تاجردللاقبطةمسقمةرشعلاباتكلاباوبأو":دوهيلانيثحابلادحالوقياذه

تاذللةقيقحةبحمىلإلجىتحاهبرميناىفوصلاىلعبجييتلارشعلا

ا''.ا."ةيهلإلا

ملعوةفسلفلالاجميفنيثحابلانمريثكدوجونممغرلاىلعو

هتردقموهفلؤمعادبإباوداشأوباتكلاناشنماوعفرنيذلافوصتلاوقالخألا

نيثحابلانمقيرفلباقملايفهبنتدقفكلذنممغرلاىلعهنالوقن.ةلالخلا

،تاعوضومضرعيفهجهنموباتكلابولسانيبحضاوهبشنموحييامىلإ

ةيفيكيفةدوفكفنباىلعنيقباسلانيملسملاءاملعبيلاسأنيبو،هباوبا

ةقالعكانهوكتنأدبالهناةحارصاونلعأو،تاعوضوملاكلتلثممهلوانت

هنأيفاهروصطسبأيفاودبتنيملسملانمءاملعلاءالؤهنيبوفلؤملانيب
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مهنعذخاف،ةاورلاونهدحتملانمهعمسوااوبتكامارقدقنوكينلدبال

نمسابتقالاوالماكللقنلاةجردىلإعضنوملاضعبيفلصتةقيرطب

وهامكةباكلايفهبولسا"نلنمنيثحابللدحلهركذامكلذديؤيو.مهلاوف

دلوجو،اا"'ااذوهينوملاسبادحامم،نيملسملابهلالبهبشلاديدشرهاظ

امهنمِلوأللنيبتف،بابلااذهيفنوملسملاهبتكامضعببهتلباقمىلإرهيست

اا''ا."ىلازغلابتكضعبنعايفرحالقننايحألاضعبيفلقنيايحبنا

،ةيمالسإلاةيهخألابتكلانمةروص"هناباتكلااذهنعنورخآركذو

تفياكحلويبرعلابألاونيملسملاةفسالفنمتاسابتحلابلفحي

ا'"ا.''ةيبرعلا

نبالِبولقلاضئارفىلإةيادهلاباكاولوانتنوثحابلاناكاذإف

،اهاوتحليتلاةيركفلانيماضملاوهرداصموهلوصليفثحبلابةدوفاف

ركفلاثلرتىلإاهنمريثكلاوىدوهيلاهثارتىل.ااهنمضعبلااوعجراو

نعهلقنوهرثأتىدمرذحيفنوثحابلاءالؤهنلعاو،ةماعةفصبيمالسإلا

اولِـصوتامىلإفيضنانرودبانياف.باتكلالئاسمضعبيفىلازغلامامإلا

ةلباقملاوةعلاطملاىلعو،ةيحاننمنوثحابلاهيلإقبسامىلعادامتعاو،هيل.ا

ىلازغلاماع.اللنيدلامولعءايحإباتكوةدوقافنبالةيادهلاباتكنملكنيب

ىدوهيلاةدوقافنبانايفكشىألوعديامكانهسيلهناىرخلةيحاننم

نيلامولعءايحإباتكنمنيريخألانيئزجلا-درتنود-لقندقدقعملا

.دعباميفهركذنساموحنىلعلصألاقبطنوكينأداكيالقن

نبثراحالادبعىبأذيمالتنماذيملتدعيىلازغلامامإلاناكامكو

اضيلةدوقافنباناك،هملعوهركفبعوتساوهنعلقنو،ىبساحملادسأ

ىركفلاهثارتلقنوهجهنمبوهبرثأت.ىلازغلامامإلاذيمالتنمايعاواذيملت
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ملمإلانايفنمكيامهرثأتولامهظنيفنميهالانيبقرافلاناريغ.ىملعلاو

ادحاجةدوقافنيلناكامنيب.ىبساحملاملعولضفبافرتعمانيملناكىلزغلا

هتنتاسلنملضفلالهألفرتعيملفةيملعقةنامألاهتبناج،نيقباسلالضفل

هيلاابوسنمبتكامبتكو،مهنمىانعذخلامبرقيملو،مهلضفبنيملسملا

،افصنمىلازغلامامإلانمةدوقافنباهذخلامىلعمكحلانوكيىكلو.هدحو

،هلوصفوهباوبابةيادهللباتكصن:نيصنلانيبةلباقملجهنمىلإأجلنانجف

املةدوقافنيللقنهنمحضتيسي٠ذلايلزغللنيدلمولعءايحإباتكصنو

.باقلااذهفصننمبرقي

ةرشعنمنوكتيبولقلاضفرفىلإةيلدهلابلكنلانركذنلقبس

باتكال.هعوِـصوملاقبطلوصفةدعىلعهرودبلمشياهنمبابلك,،بلوبأ

،تادابعلا":ناونعبعابرلولءازجاةعبرانمفلؤموهفنيدلامولعءايحإ

بيترتلاقبطةعبرألاماسككاكلتوا'٢‘ا."تليجنملا،تاكلهملا،تفداعلا

:ىنالاكباغلايفهيلعتلمتشاامواهدورو

رارسأو،دئاقعلادعاوقوملعلانعهيفثنحتو:تادابعلاعبر:الول

راكذألاو،نآرقلاةوسالتبادلو،جحلاو،مايصلاو،ةاكزلاو،ةالَـصلاو،ةراهطلا

.خلا.٠.

بلدلاو،لكلابلدلنعىلازغلامامإلاثحتهيفو:تاداعلاعبر:ايناث

،ةرشاعملاوةبحصلابادلو،مارحلاولحلاو،بسكلاماكحاو،حاكنلا

.ركنملانعىهنلاو،فورعملابرمألاو

،سفنلاةضايرو،بلقلابئاجع''حرشهيِـفو:تاكلهملاعير:اثلاث

منو،دسحلاودقحلاو،بضغلاتاقو،ناسللاوجرفلاونطبلاىتوهشتاقو
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،رورْـعلمِدو،بجعلاوركقمِدو،ءايرلوهاجلاملو،لخبقولامقملو،ايننلا

هتطاميبميركلانآرقلايفدِرومومذمقلخلكمسقلااذهيفسرددقو

ا'٣'ا.هنمبلقلاريهطتو،هنعسفنلاهتيكزتو

لكهيفعمجدقىلازغلاناظحالنمسقلاذهىفو:تايجنمل:اعبار

ناهنكمياهبىتلاو،ناسنالااهبغرييتلاةدومحملالاصخلاو،ةنسحقتافصلا

ىتلاولاصخلاوتافصلاكلتنملكنعثيدحلايفضافاو.هبرىلإبرقتي

ديحوتلا،دهزلاورقفل،ءاجرلاوفوخلا،ركشلاوربصلا،ةبوتلا:اهنم

.خلا...ةبحملا،لِـكوتلاو

نيمسقلاناءانعنودكردننانكميميسقلاذاهلةينحبملاةرظنلانمو

قلعتيتاداعلاعبرو،تادابعلاعبرامهوىناثلوِلوألانيعبرلاوأ

،ِموصلو،ةالصلاكحراوجلاتابجلوول،حراوجلالامعأباهعوضوم

اهلحمىتلاوةصلاخلاةينلرفاوتةرورضنمكلذىلإاموجحلاو،ةاكنطو

املكبناصتخيامهنافهيلعنايوتحياموعلرلوثلاثلانيمسقلاامل.بلقلا

.نمؤملاناميالمكيىتحاهذيفنتمتحتييتلااهتابجلووبولقلالامعابقلعتي

ذنمنلعادقفلؤملانأانحجولِبولقلاضنلرفىلإةيادهلاباتكىلإانتعاذإف

بولققضْـفرفوابولقلاتابجاونعةنابإلاوههفحهو،هعوضومنلةيادبلا

ركدقحراوجلالامعأنياةينيدلاةيِدوهيلاهتفاعتعقاونمىاردقهلاكلذو،

ىنيدلاثيارتلاعقونمهلككلِدوامامتهاواريسفتواحرشاهنعثيدحلا

لاثحيجيًرعلاقرشملايفءاوسدوهيسءاملعهيلإهقبسيذلا'٣١اىدوهيلا

نميمالسإلابرغملانممل،ىنفحنبليئومشهذيملتوا،ىمويفلاايحعس

.هريغوعاجنبناورم:لاثما
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ردصيفاهعضويتلاةمثقملكلتيفهيفراشلوهبكامقلخنمو

ِبولققضْـفرفنعثيدحللباكلصيصختىلعهمزعحضتيباك

هاجتالاالإهماملنألملف،ةينوهيلااهنمتلخرداصمىفكلذيفجاتحلو،

يفِفرتعاهناوةصاخهيلعىلعدمتعيو،هبنيعتسييمالسإلاركفللىلإ

نلهجتلانهو.ضئلرفلفهذهباومتهيولاوقرطتيملدوهيللءاملعنابهتمثقم

اهاوتحمنمذختلونيدلامولعءايحيباتكنمنيرخآلانيمسقلىلإةدوقاف

ةفصبءايحإلاباتكنمريخألاعبرلاىفاِـنرظناذلف.ةباكللاعوضوم

ىلازغلاهيمسيامك-هبتكولهماسكنادجنانيفتايجنملاعبروهوةصاخ

.ةدوقافنبالةيادهلاباتكباونسفنيه-

:ىلاتلاوحنلاىلعنيصنقنيبةلباقملابهيلجةروصلانلحضتتو

نيعلامولعءايحإباتك

ةبوتلاباتك.١

ركشلاوربصلاباتك.٢

ا١٢٧)ءاجرلاوفوخللباك.٣

دهزلاورققللباتك.٤

سنألاوقوشهةبحملاباتك.٦

اضرقو

قنصللوسمالخالاوةينلاباتك.٧

ةبساحمكوةبقارمقباك.٨

ضنلرقىلبةيادهلباتك

بولقلا

ةبوتقباب.١

ةعاطلازتقباب.٢

۔وتقباب.٣

دهزلاباب.٤

ال.َ،هل

...ً.ِ

ةبحمللباب.٧

صالخالاباب.٨

ةبساحملاباب.٩
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راهَـعالاباب.١٠ركفتللباتك.٩

بابيفهدجنو)تومللركفباتك.١٠

(ةقباطم

ةروصبدهزل

تايجنملاعبرهنمضتامنادجننيباتكلانيبةقباطملاهذهلالخنم

اهنملكلدرفاو،هباتكىلإةِدوقافنبااهلقندقةرشعتاعوِـضوملئاسمنم

لصفهناىوسةدوقافنباىدلديدجنمكانهسيلو.هدنعاهباضاخاباب

ديحوتلاىلازغلالعجامنيباصاخاثيدحامهنملكلدرفاولكوتلانعديحوتلا

لِـكوتلالصلديحوتلناركذثيحكلذىفهتجحهلوادحلواعوِـضوملِـكوتلاو

ىفارثانتمةدوقافنبلهلعجامنيبتوملاركذلاباتكدرفاهناامك،هبالإمتيال

.د٠فبابو،ةبساحملابابةصاخبابنمرثكا

يفهلباقياِـموءايحإلاباتكيفتايجنملاعبرىوتحمبقلعتيميفاذه

،ءايحإلاباتكنمثلاثلاعبرلاوهوتاكلهملاعبرلةبسنلابامل.ةيادهلاباتك

صصخيملهنانممغرلاىلعمسقلااذهلمهيملةدوقافنبلناظحالناننإف

اذهيفةيئزجلكنعثحتيذلاىلازغلالعفامكهباتكيفةنيعمبلولهل

كلتبقلعتيامباولمظعمنمضيذلاةدوقافنبلسكعبو،هدحىلععبرلا

:ةيلاتلاةلباقملالاخنماهنمضعبىلعفقننأنكميوتاعوضوملا

نيللامولعءايحإباتك

نطبلاةوهشنيتوهشلاتافآ.١

.جرفلاةوهشو

ناسللاتماق.٢

ضفلرفىفةيادهلباتك

بولقلا

١٥٢-١٤٨-١٣١:تاحفص.١

مازتلالابابنم

ملزتلالابابنم١٥٢-١٤٢ص.٢

١٢م
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دصلاودقحلاوبضغقمن.٣

اينملامف.٤

لخبقولامفمْد.٥

ءايرلاوهاجلامد.٦

بجعللوركل

رورغلمنم٨

ملزتلالابابنم١٤١دص.٣

عضلوتلبابنم٧٢٢دم

ملزتلالابابنم١٥٣دص.٤

دنعبابقسفننم١٦٧دص

.اينلليفةبرغلانعثيدحلا

ملزتلالابابنم١٧٣دص.٥

٠وتقبابنم٢٦اص

ملرتلالابابنم١٤١-١٤٠دص.٦

بابلاسفننم١٥٣،١٤٨،١٤٩دص

عضلوتقبابنم٢٨١-٢٥٩دص.٧

٨"

ةبهتلل

بابنم٢٩٦،٢٩٧دص

الانهاهانضرتفايتلاةلباقملاكلتنلىلإهيبنتلاوةراشإلاردجتو

ضرعتلاولثيدحلانمتلخدقةيادهلاباتكباولةيقبنلةرورضلابىنعت

عبريفىلازغلااهدحعىتلاوناس٩اايجاهاهنعجتنييتلاتاعوضوملاكلتل

هنوكنعجرخيالةلباقملايفهانركذامامنبو،ءايحإلاباكنمتاْـكلهمه

ءاجائيشكرتيدكيملىدوهيلابتاكلااذهناىلإةراشإلااهبانساطقفةثمل

.احيرصتوأانيمضتهركتواهلقنوالإىلازغلادنعهركذ

،ءايحإلاباتكنملكىفءاجامنيبنيتلباقملانيتاهىفمدقتاممو

يه،ةرشعلاةيادهلاباكبلولنأبلوقلىلانئمطنانجفةيادهلاباكو

عبروتاكلهمقعبرامهوىلازغللنهلامولعءايحإباكىمسقباولاهسفن

نيمّـسقنفهىلعةدوفافنبلدامتعاىدمنيبييذلرمألا.تليجنمل

الو،ىلازغلااهلطايتلاتايمسملاكلتلهلقنىرخلةيحاننمدكؤيادامتعا
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ىقالخألاركفلابرثأتلادرجمىلعطقفرصتقيرمألانيللوقينمعملوقن

نلاحضاولانمهنالب،مهنمركفقلهاو،نيملسملاءاملعدنعىفوصلا

ريثكيفىفرحلالقنلاةجردىلإلصوو،اهدحورلتلاةركفىدعتدقرمألا

قفتننأنكميوىرخلعضنوميففادهألاونيماضملالقنوعضلوملانم

اللاثملاليبسىلعاهنمهيلإانبهذاممعدتةيادهلاباتكيفةديدعةلثملىلع

:ىلياميفلكوتلاوديحوتلاىعوِـضوميفهدجنامرصحلا

:ديحوتلاباب:الوأ

مسقدقهدجنديحوتلاةلأسمنعثيدحللىلازغلاضرعتافنع

امىهةعبرألاماسكلاهذهسفنو،تاجردولماسقةعبراىلإديحوتلبتنرم

مامإلادنعاهبيترتسفنبولب،اهيلإهدنعديحوتلابابمسقدقةدوقافنبلدجن

:ىهوفحتازغل

زنل

بتارمةعبراديحوتلل

يهديحوتلانمىلوهل١ةهترملاف

دياالإهلاالهناسلبناس1االوقينأ

لفاغهبلقو

.نيقفانملا

ديحوكهلركنموهنع

ناديحوتلانمةيناثلاةبترملاو

هبقتصامكهبلقةظفللىنعمبقنصي

.ملوعلاداقتعاوهونيملسملامومع

نأديحوتلانمةثلاثلةبترملاو

رونةطساوبفشكلاةقيرطبكلذدهاشي

ةدوناقنل

ديحوتلافالتخلبجوكلذلو

لضظتو،سانلالوقعفالتخابسح

:ماسقةعبراىلعديحوتليفمهزيمت

هناسلبهلديحوتل:لوألامسقلا

اهيلإىقريىتلاهتاجردلولوهوطقف

.نيدلاىنعمبلهاجلاوىبصلا

هللديحوتلاوه:ىناثلامسقلا

نظلانسحوديلقتنعناسللاوبلقلاب

ةهجنمكلذةحصبهلملعالولقنلاب

داتقيىمعاةلزنمبوهفهمهفوهلقع

١٢ال
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نابكلِدو،نيبرقملاماقموهو.قحلا

ةرداصاهارينكلوةريثكءايشلىري

.راهقلادحاولانع

نلديحوتلانمةعبارلاةبترملاو

ىهوادحلوالإدوجولاىفىريال

ةيفوصلاةيمسِـتونيقينصلاةدهاشم

ىريالثيحنمهنألديحوتلاىفءانفلا

ملاذلو.اضيلهسفنىريالفادحلوالإ

ناكديِـحوتلاباقرغتسمهنوكلهسفنري

هنفىنعمبهديحوتيفهسفننعايناغ

ا'"ا.قلخلاوهسفنةيؤرنعىنغ

_رصيىًدل

وه

ديحوتلماسلنم:ثلاثلامسقق

دعيناسللاوبلقلابدللاديِـحوت

ةقيرطبهدوجوةحصوهيلعلالدتسالا

دحاولاىنعمبملعريغنمرظنلا

.ىزاجملادحلولوىقيقحلا

زعاللاديحوتوه:عبارلامسقلا

لالدتسالادعبناسللوبلقلابلجو

هتينادحوةقيقحىلعفوقولاوهيلع

ىلقعلاسايقلالامعتساورظنلاقيرطب

ا''٠ا.اهالعأواهفوهو.

ىلاعتوهناحبسةنديحوتلاعوضومىفنيصنلانيبةلباقملاهذهنمو

راسوهيلإىمرياممهفو،ىلازغلاىطخمسرتدقةِدوقافنبانإايلجاودبي

ىتلاةعبرألاديِـحوتلاماسكوبتارمسفنىلإديحوتلاهميسقتَىفهجهنىلع

هظحلنامكلذىلإفاضيعفرلاعبرلايفهباكيفىلازغلامامإلااهركذ

ةيمالسإلاتارابعلاوتاحلطصملانمديدعللةدوقافنبامادختسايفةلوهسب

دكؤييذلارمألا،باكقاذهنمعِـضومنمرثكايفىلازغلااهركذيتلا

.راكتبالاوعادبإلالضفاللقنلالضفةِدوفافنبال

١٢١



:لكوتلباب:ايناث

ةريزغلاةينيتقنيماضملابلعيتسفاريثكهدهجلدقهدوقافنلانيلودبيو

دحلوباتكىفامهلعجىذلولكوتللوديِـحوتلالوحيقزغلامامألاهبكاميف

متيالهنللاقو،كلذىلإانرشلنأقبسامكلكوتللاساعلديحوتلالعجو٠

هبنمؤيو،ناسنإلابلقىفدحوتلرقتسينلدعبالإهلِـكوتقحههاىلعلكوتلا

ىفميركقلوسرلانعءاجامبالمعاعمبلقلاوناسللاهدكؤياخسلراناميل

نبلدجوساسألااذهىلعو٠لمعلاهقدصوبلقنىفرقوامناميإلا"هلوق

اهنمفهلاحضتيىتحلكوتلانعديِـحوتلانملكلصفينلهيلعنفهدوقاف

وديحوتلاباببأدبذي،باكلىفباوبألابيترتىفامهنيبدعابولب،هدنع

عمفلتخيالهناىلعلحيديحوتلاباببهحاتفنسلو،باوبألاهحتافهلعج

كلذدعببجياملسلسألاةلزنمىفهدنعديحوتلافهجهنىلعريسيلبىلازْـعلا

هيلعلكوتلابوجوودناةعاطونيقولخملابرابتعالامازتلانمناسنإلاىلع

باببهحاتفادعبو٠انركذامكىلځزغللاهيلإهقبسنيماضملاهذهسفنو

٠٠دناىلعلكوتللعيلرلابابلادرفاوءاجديحوتلا

ومهبابسلمثلكوتلاةيهامهبتكهيفحرشةعبسلاهلوصفببابلااذه

رومألةياىلعلكوتلضرعتةيفيكحِـضوامثاهنمنوكيىتلابابسألاركذ

لِـكوتلاقلطنمنماهلكرومألاهذهعملماعتيفيكو٠هتشيعموهقزروهتايح

اذههلباقمبو٠لكوتلاتيلدسفمهيفركفلقتسملصفببابلااذهمتخمث،قحلا

باتكىفىلازغلادنعلكوتلابصاخلاءزجلاىفءاجامبةعبسلاهلوصفببابلا

لقندقهنوكنمرثكالكوتلانعهركفىفهدوقافنبانأانلودبيالءايحإلا

ىلإىقرتلةفيفطتارييغتعمهباكىفىلازغلاهدروبىذلاىوتحملاسفن

سفنبنيعتسيناكنايحألاضعبىفهناىتح،ركفلاديدجتولراكتبالاهجرد

نياهركفاملاثملاليبسىلعكلفنم٠ىلازغلادنعتماجىتلاةلثمألا

ىفلوقلاعماجو:لاقثيحالاىلعنيلِـكوتملانملكوتلالضافتىفهدوقاف

،هبمهتفرعملضافتبسحهلاىلعنيلِـكوتملانملكوتلالضافتنألكوتلا
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هرللولىفلفطلناكلذو،مهقفاويامبهتيانعةوقويمهنعهتياكبمهنيقيو

ةدشبهملعلهملىلعلِـكوتلافرصهزييمتىوقنافعهملىدثىلعلكوتي

'اهباهتيانع

دنعىلازغلامامإلاةيلإهقبسدقةدوقافنباهبلثمىذلالاثملااذهو

ثلثىلإاهمسقىتلو،هتاجردوهلحارمولكوتلالوحلنعةثينح

ىوقألايهاهنمةيناثلةجردلالعجو،ةوقلوفعضلاىفجردتتاجرد

،ةملعملفطللاحَـكىلاعتهللاعمهلاحنوكينباىوقيهو":اهنعلوقيف

اهآراذإف،اهاياالإدمتعيالو،اهاوسدحلىلإعزفيالواهريغفرعيالهنإف

نبلدنعلباقتىلازغلادنعةيناثلاةجردلافا''٢ا.''اهلينبلاحلكيفقلعت

.زيمتلاةوقةجردةدوقاف

هتيهامنعثيثحلايفةدوقافنبلأدبيبابلااذهنملوألالصفلليف

ولكوتملاسفننوكسوهفلِـكوتلةيهاماماق':ةلوقبكلذفرعيو،لكوتلا

انعلاذإفا'‘١."قفوألاوحلصألاهبلعفيناةيلعلكوتملاىلعهبلقدامتعا

لوقينلديريهنلاندجولةدوقافنفدنعلكوتلاةيهاملفيرعتلااذهيفرظنلا

دقنيقيو،هسفنيفةنيكسبلكوتملارعشينايهقحاصلالكوتللةقيقحنأ

لعفينل-ىلاعتوهناحبسهلاوهو-ةيلعلكوتملاناهنادجووهبلقيفرقسأ

هيلعهدامتعاهجودقهشلةرَـحالاواينحليفةحلاصيفوهامالإهب

لوقي؟ةدوقافنبالبقعضوملااذهللميفىلازغلالاق٠اذامفا'‘اا.هدحو

دعبرمتسِـيو''ةدحوليكولاىلعبلقلادامتعانعةرابعلكوتلاف''ىلازغلا

لصحيامهبذإ.اعيمجنيقيلاةوقو،بلقلاةوقبالإلكوتملامتيال":لوقيفكلذ

نممكف،رخآئشنيقيلاوئشبلقلايفنوكسلاف...هتنينامطوبلقلانوكس

لاقنمونملوا:مالسلاةيلعميهاربإلىلاعتهللالاقامكهعمةنينامطالنيقي

''ىبلقنئمطيلىلب

١٢٨



باتكنمءاوسىلزغللنعلقنلابطقففكيملةدوقافنباناودبيو

اذهيفةيمالسإلاةرداصمعونيةدجنلب،لئاسرلانمولنيدلمولعءايحل

نمهلقننمهركتقبساموحنىلعباتكلااذهبلوبلنمةريغوبابلا

ولوفالانمديحعلابتجىلإءاوسدحىلعةيوبنلاوةيسفلاثيداحألا

لقندقةدجنةصاخةفصبلكوتلابابىفوةيمالسإلاوةيبرعلاتلروثأملا

تلفصنعثينحلايفذخأيامحنعفا١‘١ا.ىبساحملاثراحلانعاضل

قحصبىحوتولحتيتلاةلدألاوتامسلانمديدعلاركحيفقحلالكوتملا

هللاىلعلكوتملانا":كلذيفلوقيفىلاعتوهناحبسدناتساذىلعهلكوت

،هءاجرِقولخملانمعطقينفو،هاوسلدبعتلاكرتىلعةيلعلكوتلاهلمحي

هباهيالو،هللاةعاطريغيفمهعمعيشتيالو،مهلقلميالومهلعنصتيالف

،مهركشةفلكو،مهننمِبوثنعىرعتيهنكلمهفالخهعوريالو،مهرمأ

مهلديزيالومشتحيالمهخبونياو،مهظفاحيالمهظعوناف،مهشفاكمقحو

ايملعاو":كلذيفلوقيىبساحمللسوفنلابفدآىفواا''ا."مهدنعلطابلا

لِـكوتملاو...همانودلمؤملكعطقبالإهتاىلعالكوتمنوكتالكلىخا

نامضبةقثلابءولممهبلقنال،ِقولخملعضخيهبلقدجيالهلكوتيفقناصلا

هرضيثيحقلصلارثؤيهنل'':هلاىلعلِـكوتملايفاضيالوقيوا.''كا

وفورعملابرمأاذإكلذكو،ةريغفاخيناةيلعلِـكوتنملحصيملهنأل،

ملاللاىلإكبلقنكساذإ'':لوقيمثا.''دناالإشيخيملركنملانعىهن

ىلعهلكوتهلمحيدشاىلعلكوتملانأ"ةدوقافنباِلوقيو."هريغفخت

ىلعلكوتملاو":لوقيلىرخلةرمدوعيمثا."ايندلارومانمةلابغارف

."ءاشثيحنمو،ءاشىتم،ءاشامهقزريالابةقثلاىوقهللا

ثلرتلاقحبمهفتدق۔انركذنلقبساموحنىلع-ةدوقافنلناكنإف

،ملسوةيلعهللاىلصلوسرلاثيداحأىلعفقوو،يمالسإلاويبرعلا

١٢٩
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ةباتكلوصفوباوليفكلذجاتنرهظو،نيعباتلاوهتباحصثلرتفرعو

رداصملاكلتالخنمكلذكفرعدقهناف.لِـكوتلوةِـبوتلابابةصاخ

ىلعلِـكوتلةرورضعمىفانتيالبمكتلاوقزرلاىلإىعسلاناةيمالسإلا

وةينيحلميهافملاكلتلاصياليبسيفهناو.بلقلانماعبانالكوتهللا

.ءايحإلاةباتكيفىللزغلامامإلاةنعنلعايذلاجهنملاىلعراسدقةيهخألا

قزرلبلطيفداهتجالاو،بسكلاىلإىعسلاناىلازغلاىريناكامكو

نمذل.ضعبلامهوتيدقامكلِـكوتلاعمقالطإلاىلعضراعتيال.ىاحلا

كرتو،نحبلاببسككرتلكوتلاىنعمنانظي'نلاىلزهركذيمكأطخلا

مضولاىلعمحللاكو،ةاقلملاةقرخلاكضرألاىلعطوقسلاو،بلقلابريبدتلا

هذهىلازغلادكؤيوا.''عرشلايفملرحكلذنافلاهجلانظاذهو،

نپاكناف":ةلوقبقحلالكوتللىنعمنوفرعيوسهنلاربسحتيلىرخاةرمةلوقملا

،كيفةكرحزبخلايفقلخيوا،زبخلانوداعبشكيفهلاقلخيناترظتنا

ولاذكو،هلةنستلهجدقف،كتحعمىلبهلصوبوكلهغضميلاكلمرخسيوأ

نِـمكتجوزدلتول،رذبريغنماتابندلاقلخيناتعمطوضرألاعرزتمل

ىأرلااذهىريىلازغلاناكامكةنلاذللوقنا'''ا''ِنونجكلذلكفعاقوريغ

يفبابسألابقلعتياميفراكفألاهذهسفنّهنعلقندقةدوقافنبانافلكوتلايف

اهجهتنيناكيتلاىطخلاسفنمسرتدقالعفةماىفنئمطنانلعجيامملكوتلا

ةبطاخمبامئادمتهيناكهلا،ةماعةفصبنيتلامولعءايحليفىلازغلا

نيفقثملاوءاملعلاهتبطاخمنمرتسانلاملوعىلبهمالكهجويوِبولقلا

ملاعلجركرهظيىلازغلانللوقينيثحابلاضعبلعجاماذهو،مهنم

...ةياغلاىلإقيقد،امامتةعوضوممامزىلعضباق.ميظعقالخألاب

صوصخلاهجوىلعىقلخسفنملعوهىلازغلادنعقالخألاملعناككلذلو

ةيلعدمتعأيذلاةدحووهةيلدهلاباكيفودبيامكىلزغلانكيملواا'*ا.

ءاملعلانمةريبكةبكوكلاولوتافلؤمبقطنيوهوباتكلارهظلب،فلؤملا

نارقلاىلعاوبرتدقاعيمجءالؤهناو.ةنطفلاوركفلالهأونيملسملاو

١٣٠



ركفللةليصألاعيبانيلاكلتنماولهنو،ميظعلاهيبنةنسوا'"اميركل

ىدوهيلاةدوقافنيلىلعريبكلالضفلامهلِنوكينمابجعالف،يمالسإلا

.نيملسملاكلسمهيفكلسيذللةباتكىلعو
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ثلاثلاثحيملاشماوه

ةغللاناىلعنوعمجياذههباتكوةدوقافنبايحبةايحيفنوثحابلاداكي-١

الاردصموةيساساةزيكرتناكيبدألاويوغللااهيقشبةيبرعلا

.هباتكنيودتدنعهلهنعىنغ

:كلذيفرظنل

.يدوهيلاركفلايفيبرعلارثألا:يتوادنهىسومميهاربا.د-أ

.١٩٦٣ولجنألاةبكم.١٥٠ص

ركفلاباهرثاتوةيدوهيلاةفسلفلا:راشنلايماسيلع.د-ب

.١٩٧١ةيردنكسإلابفراعملاةأشنم.يمالسإلا

.ةيبرعلاةخسنلا.بولقلاضئارفىلإةييدهلا:ةدوقافنبفسوينبايحب-٢

.١٩٠٧ماعنليلةعبط٢٦ص.ادوهينبملاسنبميهاربإهرشن

.رصحلاللاثملاليبسىلع٣٧،٤٠،٤٢تاحفصيفاريثككلْدرركتيو

.١٧٨صقباستردصملا-٣

.١٧٩سمردصملاسفن۔٤

.٢٢٣،٢٦٩،٢٨٠،٢٨٣:تاحفصاضيلرظناو

ركفللمهتيؤرودوهيللةيركفلاةقالعلابقلعتياميفةحضاولاةقيقحلا-٥

ناكدوهيلاءالؤهنلطيسولارصعلاةرتفيفضهانلايبرعلا

ركفلااذهباوقحلينلةحلملامهتبغروهاُـمنادلغاشلامهلغاش

٠يركفمنمةردقملقاوسيلمهنلاوتبثينااوعيطتسيىتحعونتملا

سلدنألايفيداليملارشاعلانرقلاعلطميفكلذانيلربرعلا

رعشلليفةيبرعلانازوألاقيبطتيفطاربلنبشنانودماقافنع

روطتومدقتدعبىتحوةنوِروملاةيربعلاراعشألايفاهملدختساو

هدعاوقهلي٠رعشنفىلإنولخحياضيأمهاندجويربعلارعشلا

١يس٢



الإةيربعلاهفرعتملنيبذلاتلحِـسومقنفهبينعنوةصاخلاهمظنو

.مهراعشايفهوقبطوهتينفسفنبدوهيلاهذخلنادعب

:ىلإعوجرلانكميعوضوملااذهلوحو

ةرهاقلا.رعشل١بساحنلايفيربعلابدألا:ليدنققزارلادبع.د

١٩٩٠.

.١٥٣ةيآِةرقبلاةروس-٦

.١٧٨ةيآ.ةرقبلاةروس-٧

.١٧٩ةيآ.ةرقبلاةروس-٨

.٩٠-٨٩ص.بولقلاضئارفىلإةيلدهق-٩

ةعبط.ةسمخلاىسومرافسألةيبرعلايمويفلااينعسةمجرترظنا-١٠

.م١٨٩٩سيراب.جروبنريد

.٢٣٧ص.ںمالخإلاباب:ِبولققضتلرفىلإةيادهلا-١١

اهفرعتمليتلاتنادرفملضعبمختسلدقهنناضياظحاليو

۔ريزولا:ظافلألثمةيبرعلاتاعمتجملايفمهشياعتلبقةيدوهيلا

سلدنألايفنيملسملاءافلخنأو،خلا...لماعلل،ةطرشلابحاص

ريزولاكانهناكفباقلألاهذهضعبكانهدوهيلاضعباوحنمدق

دبعةفيلخللريزوللبصنملغشيناكير٠ذلا،ِطورفشنبيادسح

كلملاريزوديجانهليئومشرعاشلاريِزولاو.رصانلانمحرلا

ةيربزلاةكلمملايفسيدابهنباويجاهنصلانسكامنبسوباح

ناكامك،فئاوطلاكولمرصعيفةطانرغيفةيجاهنصلا

بحاصباضيابقليارزعنبىسوميردوهيلادقانلاورعاشلا

.ةطرشلا

دكؤتيتلاوبابلاسفننم٢٥٦-٢٥٥تاحفصكلذلثميفرظنا-١٢

دينعلابهتباردوهملعىدمو،يمالسإلايبرعلاركفلابهماملإىدم

.ةفلتخملاةيبرعلامولعلانم

١مسمس
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:رظنل-١٣

هذهترشندقو.ِلوريبجنبناميلسلقالخألاحالصبيفةلاسر

ةدكؤمرداصمانيدلسيلوةيبرعفورحبةيبرعلاةغللابةلاسرلا

ىلعةيربعةيدجبابملةروصلاهذهبِلوريبجنبااهبتكلهحضوت

ةيزيلججلاةغللاىلإةلاسرلاتمجرتدقو.رصعلااذهدوهيةداع

.كرويوينيف١٩٠٥ماعاهعميبرعلاصنلاوةمجرتلارشنمتو

رعشلتايبابداهشتسالانماهيفرثكدقلوريبجنبلنأظحاليو

ةقيفدةعجلرمىلإجاتحتتايبألاكلتناحضاولاناريغيبرعق

اهبوتلقندقتايبألاهذهنمريقفاهلجيرختواهظافلألطبضو

طبضيناداراهتلودبيةلاسرلارشانناامك.ةحضلوءاطخل

ىلعلحتاشحافاطخكلذيفاطخافتاكرحلابةيرعشلتايبألا

امبرطبضنوداهكرتولو،يبرعلاوحنلاوةغللابهتفرعمعضلوت

.اريثكلضفنناك

.٢٣٦صںمالخإلاباب.ِبولقلاضئارفىلبةيادهلا-١٤

.٦٤ص٢د٠.يقوقربلنمحرلدبعحرش.يبنتملابيطلايبلناويد-١٥

.ةرهاقلابيبرعلاباقلاراد

.٢٤٩صةيادهلا-١٦

ىلعسمشلاعقوةدش:ضمرلاو.رحلاةدش:ءاضمرلاوضمرلا-١٧

ينعييبرعلارعاشلاو.سمشلارحنمةراجحلارحةدشو،لامرلا

لثمهلثمفةثراكواةلزانهبلحتامحنعورمعبريجتسملانلانه

رانلابيهليفةاجنلاابلاطدينشلاسمشلارحنمرفيي٠ذل

.رعاشلاهدصقيياذلاىنعملاانهبلقدقةدوقافنبلنكلو.لعتشملا

٠وظنل

.ِتوريب.برعلاناسلراد.١ب.ضمرةدام.ِروظنمنبالبرعلاناسل

١٣٤



.عضلوتلبابيف١٠٥ص٢د٠هحيحصيفيوراخبلهجرخل-١٨

.٨١ص١دجةيسدقلاثيداحألا:اضيأرظنا

.عضلوتقباب٢٦٥ص.ِبولقلاضنلرفىفةيلدهلا-١٩

.عضيوتللباب.٢٧٤صبولققضفرفىلإةيادهل-٢٠

.١١٤ةف.دوهةروس-٢١

.ةبوتلاباب٢٩٤ص.ِبولقلضئلرفىفةيادهلا-٢٢

ةيبرعللظافلألاوتسارابعلاكلتلثمنمريثكلباتكلاتاحفصيفددرتتو

ص"مراحملابانتجاوملاظملادر":هلوقكلفنمةيمالسإلا

٢٩١.

.٢٩١ص"يصاعملانعرافغتسالاو":اضياهلوقو

ىنسحلدناءاسلحلطصمنايمالسإلاركفلليفهيلعققملنملعل-٢٣

ةنسلاتماجمث.ميركلايقرقلاصنلايفةرملوألدرودق

ةريرهيلنعيوراميفاضيلريبعتلااذهسفنةددرمةيدمحملا

:ملسوهيلعهفاىلصهللالوسرلاق:لاقهنأهنعىلاعتهللايضر

،ةنجلالخعاهاصلنمادحلوالإةئامامسانيعستواعستةننل

اميفاريكاوضافلوءاملعلالتصفدقو."رتولابحيرتووهو

مسافالآةعبراىلإاهدقعباولصوىتحىنسحللهلاءامسابقلعتي

هللنلحصألاناو.هدحوهللادنعهتفرعمودعلااذهملعناكنلو،

دلا"وهوطقفدحلومساهللنلاوهضعبلاركنيامكطقفدحاومسل

ةلزنمتلزناتافصاهنوكنعجرختالءامسألانمهادعامو"

هقيطتوهقيقحتيفنيثلحملادوهيلاءاملعضعبراشلدقو.ءامسألا

لثملهضفرىلبيمويفلاايدعسلتادعقعملاوتانامألاباتكىلع

باقلألاوتافصلاركذهيأريفزوجيالذإةدتعتملاتافصلاكلت

.دحادحاوهنألىلاعتوهناحبسدناركذعم

١٣ه-
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:ىلبعوجرلانكميعوِـضوملااذهلوحو

امو٢٦٨ص٢بريثكنبلريسفتاهنموةدتعتملاةيمالسإلاريمعتلا-أ

.اهدعب

٨ص١ب.يوارعشلايلوتمدمحمخيشلاةليضفلىنسحللدناءاسل-ب

.١٩٩٣.مويلرابخلراد.اهدعبامو

١poamo’بج mm nu1aha hno : nntt p no

nمهفو١۔عي,ا,رب.مو

ynو

l3-د 'an 1ha : -nl ,mn,ap4.

.١٨٠ةيف.فرعألا-٢٤

.١١٠ةارسإلا-٢٥

.٨ةف.هط-٢٦

.ةبساحملاباب.٣١٤صِبولتقضنارفىلإةيادهلا-٢٧

nuira"باتكةمجرتلينورفسةمدقمرظنل۔٢٨ nain"نوبتادوهيل.

.سمالخإلاباب.٢٣٦صبولقلاضئلرفىلإةيادهلا-٢٩

٠يدوهيلركفلاو،طيِـسولارصعقيفيربعلابهاللنوخرؤملاركني-٣٠

ةيبملةيمالسإلاوةيبرعلارداصملانمدوهيلاذخلنلاةماعةفصب

ءاملعاهنمجرحتياليتلارومألانمناكةينيدوةيوغلواتناك

همهفوهملعةلقبمهنمجرحتملانوفصياوناكمهنبلب،دوهيلا

"هباكلحانجنبناورمةمنقميفىرناموحنىلعرومألل

يربعلارعشلانيواوديفو.لوصألاوعمللاهيئزجب"حيقنتلا

مهراعشلىلإدوهيلااهلقنيتلاةيرعشلاتبايبألانمديطلايسلدنألا

١بب٦



نبىسومويواللاادوهيدنعدجناموحنىلعةيربعلىلإةمجرتم

.مهريغوارزع

:كلذيفرظنا

ررب.مرومهب,

.عمللاباتكةمهقم:حانجنبناورم-٢

.ةبساحملاباب٣٢٠ص.بولقلاضفرفىلإةيادهلا-٣١

.٢٦٥ص.ِبولقلاْصئارفىلإةيادهلا-٣٢

ةطوطخميفتيودقةيظعولاةصقلاهذهنلىلإةراشإلاردجتو

تروفكنلرف

نمةيبرعلاةعبطلارشانكلذىلإراشادقو.سيرابةطوطخميفدرتملو

تاطوطخملانيبافالتخاكانهنأنيبيكلفلعلو.باتكلااذه

..اهضعبو

تسلروثأملاوللاثمألانمدرواملانعبتتيفانناىلإانهحضوننأدون-٣٣

ملو،طقفاهنمليلقلاالإركشنملةيادهلاباتكاياثتيفةيبرعلا

رخلزوهف،باقلاهِـيوتحييذلاريثكللديعبولبيرقنمضرعتن

نمةيادبةيهخألاوةيظعولالاثمألاكلتنمديريوأتارشعب

هركهامموباتكلاتاحفصرخآىلإةدوقافنبلاهبتكيتلاةمدقملا

كرتيقوتلانمنل":٢٣صيفهلوقلاثمألاكلتنمهتمدقميف

.يمالسإيبرعروثاماضيااذهو."يقوتلايفطارفإلا

.٢٦٦-٢٦٥صِبولقلاضنارفىلإةيادهلا-٣٤

بطلاءايحإراد.٣٥٢ص.اج.نيدلامولعءايحإ:يلازغلادماحوبا-٣٥

.١٩٥٧يبلحلايلبابلاىسيع.ةيبرعلا

.٣٢٩ص.٣ب.قباسلاردصملا-٣٦

٧
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رومألانميلازغلامامإلانعةدوقافنيللقنناىلإانهةراشإلاردجتو

ىلبدوعانلو.ارلكهدنعكلتِرركتيو،ةيادهملابلكيفةحضلوق

.دعباميفاليصفتةلاسمقهذه

.٣٤١صةيادهفباتكيفةبساحمفبابرْـظل-٣٧

.٤٥ةيآ.فهكلاةروس-٣٨

.٢.ةف.ديدحلاةروس-٣٩

.٥ةل.رطافةروس-٤٠

.يراخبلاوملسمهاور-٤١

.ةريرهييلثيدحنمملسمهاور-٤٢

.نسحثيتحوهوهريغوةجامنبلهاور-٤٣

نايبلاهكاكيفْظحاجلااهدرواثيثحلااذهلىرخاةياوركنهو

دانس.ابيدنكلعيبرلانبنسحلالاق":اهصنو٤٦٩صنييبتلاو

،هللاينبحلهتلمعانلاذبلمعىلعينلد(ص)يبنلللجرلاق:هل

يديايفاميفدهزاو،هناكبحيايننلايفدهزا:لاق.سانلاينبحلو

."سانلاكبحيسلنق

"يفثيدحلااذهدرودقلو.بيهرتلاوبيغرتلايفيلعيوبلهاور-٤٤

متيلراذل"هصنامءاجثيحىرخلةروصب"ريغصلاعماجلا

هنإف.هنماوبرتقافقطنمةلقو.اينخلايفادهزتيطعأدقلجرف

.ءايلوألاةيلحيفةجامنبلوميعنوبلهاور."ةمكحلاىقلي

.ناميإلابعشيفيقهيبلو

.مكاحلونايحنباويناربطلاوزازبلاودمحلهاور-٤٥

هحرشوهطبضوهققح.١٢١ص.ئناهنبنسحلا.سساونيلناويد-٤٦

.نانبل.توريب.يبرعلباتكلاراد.يلازغلاديجملدبعدمحل

١٩ن٣

١٣٨



يففالتخاب١١٠ص٣هجديرفلادقعلايفتايبألاهذهضعبتكرودقو

اينللليقول.ديشرلانوراهلاقو":اهيفِلوقيةياورعمبيترتلا

لوقنمرثكاباهسفنتفصوامقطنينممتناكو.كسفنانليفص

:سلونيل

قيدصبايثيفودعنعهل.٠.تفشكتبيبلاينفنحتملاذل

قيرعنيكلاهلايفبسنوذو.٠.كلاهنباوكلاهالإسانلاامو

لاق":اهصننومامللبسنتىرخلةياورةبيتقنبالرابخألانويعيفو

ةفصاهسفنفصتناتنسحلاماهسفننعاينحلاتلئسول:نولملا

:تيبلااذهيفسماونيبا

.قيحصبايثيفودعنعهل.٠.تفشكتبيبلايندلاربتخلاذل

.٢٢٣صيسابعلارصعلايفءارعشلاورعشلا:ةعكشلاىفطصم.د-٤٧

.ةعبارلاةعبطلا.توريب.نيبالمللملعلاراد

ديعسدمحمقيقحت.١١٠ص٣بديرسدقعلا:هبردبعنبدمحل-٤٨

.ركفلاراد.نايرعلا

.ةبوتلاباب.٢٩٤صِبولقلاضْـفرفىلإةيادهلا-٤٩

رصحلااللاثملاليبسىلعةديدعلاتاروثاملاهذهنماضيلرظنا

:هلوق

ص"مكنعرشتنينأنوبحتاماهيفاوفلخففئاحصمايألانپا:ليقدقو"

كحغلكمويلمعلطعتالو":اضيلهلوقو.ةبساحملاباب٣٢٢

.٣٢٦ص"هريغىلإتلصونلهتيفوتكيلعلمايف

:تاحفصلاثملاليبسىلعكلذيفرظنا-٥٠

مم،ممم

باتكلاتاحفصنمريثكيفرركتتيتلاعضلوملاكلتنمريثككلذريغو

.اهعيمجاهيفنكتملنل

١م٩
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لوحرودتيتلاثاحبألانمديدعلانيثححملانيثحابلاضعببتك-٥١

ىفةيادهلاباتكيفءاجامبسلدنألايفدوهيللءارعشرقتىدم

نوراهانيثحابلاءالؤهمهانمناكو.ةدوقفنبالبولقلاضْـفرف

:رظنا.كلذيفهيلإعوجرلانكميويقسريم

n.mnوو0ا,م,,'وومهيب

.315 'tu ..mn .mpt wna 'iv nda

. it"aton .noo ntttnn

:ءافصلاناوخلةعامج-٥٢

نميناثلافصنلليفةرصبلاةنيدمبتئشنانيركفملاوءاملعلانمةيعمج

تمستل(م٩٨٣-د٣٧٣ي٠داليملارشاعلا)ير-رجهلاعبلرلانرقلا

نمهودهاشاماهمايقبابسأنمنالاقي.ةيسايسلاةينيحلااهتغبصب

يحاونلايفديبجتفىلإمهِـسوفنتقاتف،ةيمالسإلاةقالخلافعض

اهلتناكهنااضيلركنيامك.ةيسايسلاوةيحورلاوةيهاخألا

ىلعنوقلطياوناكةعامجلاهذهءاضعأو.ةفرطتمةيعيشتاعزن

."ءافصلاناوخل"مهسفنل

:وهللكلابمهمساناهشماهيفةراضحلاةصقباتكمجرتمركذيو

".دمحلاءانبلو،لدعلالهأو،ءافولانالخو،ءافصلاناوخإ"

عامتجاقيرطنعةقيقحلاىلبلوصوللناةعامجلاهذهتمادقتعمنمو

دقلو.يدرفلاريكفتلاقيرطنعاهيلإلوِـصولانمرسيألوقعلا

نيسمخوىدحإتغلبلئاسرلانمةلسلسةعامجللهذهتردصأ

يتلاضلرغألاعمايشمتممولعلاتاتشلاعماجابيترتتبترةلاسر

ةلصلاةديدشاهنلنوثحابلاركحيو.ةعامجلااهلجلنمتماق

ةيدوهيلاةفسلفلايفقيمعرثأاهلناكو،ةثيدحلاةينوطالفألاب

،١٤



،دشرنبلفوسليفلاتاباتكيفًاحضلورهظيةيمالسإلاو

.يراللاادوهيوِلوريبجنبناميلسيدوهيلارعاشقو

:كلْدلوحرظنا

٢٠٦ص.١٣دج.نلردبدمحمةمجرت.ةراضحلاةصق:تنلرونلو-١

.اهدعبامو

.بعشلارادةعبط.٤٥٢صةيمالسإلافراعملاةرئاد-٢

nain"بلّـكةسقم:ينورفس.د-٥٣ n1ain"نوبتنبادوهيّهمجرت.

ةملقمنم١٣صنوبتنبادوهيةمجرت.ِبولقلاضئارفىلإةيادهلا-٥٤

.ينورفس.دةرشن.باتكلا

.لوألابابلا.٣٧ص.قباسلاردصملا-٥٥

.٤٣-٤٠-٣٩:تاحفصكلذيفاضيارظناو

صرشنلوعبطللرصمةضهنراد.ءافصلاناوخل:يقوسلارمع.د-٥٦

دوجولابتلرموضيفلاةيرظننعهركتامةصاخاهدعبامو١٧٠

ةلادوجوىلعيقيقحلادحاولابنوملدتسيثيحءافصلاناوخلدنع

.هتيلادحوو

بجيو.نديلةعبط.٥٨،٥٩،٦٠ص.ِبولقلاضئارفىل.اةيادهلا-٥٧

لصفلااذهيفباتكلاتاطوطخمخسنفالتخاىلإانههبنننا

نعةذوخأملاةخسنلافلتختذإ.هيلييذلالصفلايفكلنكو

.سيرابةطوطخمنعةذوخأملاةخسنلانعدروفسكإةطوطخم

نبماهاربانملكنيتطوطخملانيبفالتخالااذهىلإراشادقلو

صنبايتاو.ةيربعلاوةيبرعلاهترشنيفحفاقونديلةعبطيفادوهي

.ءاشنملامهيقعوجرلانكميو.ةدحىلعلكنيتطوطخملا

ةلسلسنمعباسلاددعلا.٣٥ص.ءافصلاناوخل:رونلادبعروبج.د-٥٨

.ةرهاقلا.فراعملاراد.ركفلاْعباون

١٤١
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يقوسثلارمعِروتكلنعالقن٢٩٠ص١دجءافصلاناوخللئاسر-٥٩

.١٧٧-١٧٦ص

-121'asr .no pan .nhinu7ta am/non man : ma anno -60

.٣٣٨ص.ةبساحملاباب.بولقلاْضفرفىلبةيادهلارظنل-٦١

.يقوسللرمعروْـكثلانعالقن.١٠٩ص٤يءافصلاناوخللئاسر-٦٢

.رشنلاوعبطللرصمةضهنراد.٩٧صءافصقناوخل

لصفلا.يناثلبابلا.١٠٥-١٠٤صبولقلاضنلرفىلإةيادهلا-٦٣

.عيلرلا

ىلإئراققاهيفليحييتلاو١٠٤ص٩٧مقرحفاقةظحالمرظنا-٦٤

.ءافصلاناوخللئاسرنم٣ب١٢مقرةلاسرلا

اهبرقناالإ":هلوقيف١٠٧صبابلاذهنمسماخهلصفلارظنا-٦٥

وهيذلاناسنإلاعونيفةرهاظلاةمكحلارثلاندنعاهحضواوانم

."ريغصلاملاعل

.بولقلاضئارفىلإةيادهلاباتكل٢٧صينورفس.دةسقم-٦٦

صيمالسإلاركفلاباهرطتوةيدوهيلاةفسلفلا:راشنلايماسيلع.د-٦٧

.م١٩٧١ةيرحنكسإلا.فراعملاةأشنم.٢٧ر

on:ريسيا68 n.ngo nm,n1.

٦٩-

٧٠-

. maN-hn .n"na pro r{or ntuna

.٥٠-٤٩صِبولقلاضئارفىلإةيلدهلا

:الاباحصأ

ميركلادبعةيوقثلاءاسؤرنمو.ةيقنملامهنعلاقيو،ةيوبامفةيوناثلامهو

...يناصيرلاركاشركبايلو،يوتنلانامعنلاو،ءاجوعلايبانبل

دربنبراشبوه)رعاشلاىمعألاراشبو،عفقملانبهلادبعو

فلاخيبهاذممهنمدحاولكنعىكحدقو....(يسابعلارعاشلا

١٤٢



نايهو،ةيتتتلايفنوقفتياوناكنفو،عورفقيفهبحاصاهب

الوالازيملناميدقامهوةملظوروننيْـيشنمبكرمملاعلا

لصلنمالإبجيرتقوةعنصلنمنيشثودحاولاحلو.نالازي

،نييرصبنيعمسنيكلردنييوقنيساسحإلارنمل:اولاقو.مينق

.ريبكتفولقعلايفناداضتمو،ةروصلاوسفنلايفنافلتخمامهو

،حيرلفبلطو،ءاقنلوءافصلابصتخمنسحلضافرونلاراوجف

حالصوريخلكو.ةعاقنةميركةريخهسفنو،رظنملانسحو

حبقو...صقنقنمكلذدضلكةملظلرهوجو....اهلعفنمقرس

داسفومغوررضورشلكو..ةليخبةريرشسفناهسفنو،رظنملا

.نوكياهنمف

:كلْديفرظنل

٠جلعلاوديحوتلابلوليفينغملا:رابجلادبعنسحلاوليضاقلا

.روكدمميهاربإ.دةعجلرم.يريضخلادمحمدومحمقيقحت.١٠-٩ص

.١٩٨٥رشنلاوءابنألاوفيلاتللةماعلاةيرصملاةسسؤملا

:ةثالثلاباحصل-٧١

رهوجهلإلاقلاخلانانولوقيمهو.ريسيمهنمرفنالإىراصنلاعيمجمهو

ثلاثلاو،نبارخآلاو،بآميناكأاهذهدحلناومينافةثالثدحاو

بألاو،ةايحلايهحورلاو،ةملكلوهنبالانلو.سقلاحور

يفةقفتمةشالثلامينافألاهذهنلو،ملكتملايحلاميدقفوه

نمادولوملزيملنبالانلو،ةيمونهاايفةفلتخم،ةيرهوجلل

بألانمةضئافحورلالزتملو،نباللادلوبألاو،بألا

دلوتلنكللسنلاةهجىلعب"اللانبانبالانوكسيلو،نبالاو

نمسمشلاءايضو،رانلانمرانلارحو،لقعلانمةملكلا

.سمشلا

:رظنا

١٤م
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ديحوتلابابةيادهلاو٥دج٨١صقباسقردصملا:رابجلادبعيضاقلا

.٨٩ص

.٢٣٤صسماخلابابق.بولقلاضئارفىلإةيلدهلا-٧٢

:ربجلا-٧٣

هيلعو.ىلاعتبرلاىلإهتفاضإو،دبعلانعةقيقحلعفلايفنوه

وهامنباو،ّهعاطتسالابفصويالوءىشىلعردقيال....ناس1ااف

ذلاقلخيامنبو.رايتخلالوةدلرلالوهلةردقالهقامعأيفروبجم

هيلإبستو،تاعامجلارئاسيفقلخيامبسحىلعهيفلاعفألا

تبلذبهنبةيربجلميعزناوفصنبمهجلاقدقوازاجملاعفألا

مزحنباسلحيألاهيقفدقندقواربجناكاضيافيلكتلاف،ربجلا

ةبسنحصليربجلابهذملاحصول:هلوقببهذملااذهيرهاظلا

،اهيلعمهبقاعيمثهدابعلاعفاقلخيثيح،ىلاعتدلاىلإملظلا

لعجوهيلعنوردقيالاميفهدابعنعفيلكتلاطقسفدقوفيك

ذنافلكيال":ىلاعتلاق.فلكملاعسويفوهاميففيلكتلاقاطن

.(٢٨٦ةف.ةرقبلاةروس)"اهعِـسوالإاسفن

:ىلإعًوجرلانكميكلذيفليصفتلانمديزملو

.٨٠-٧٩صلوألامسقلا.لحنلاوللملا:يناتسرهشلا-١

.٢٤ص.٣دلحنلاوللملايفلصفلا:مزحنيلا-٢

.٢٥٠ص.ںمالخإلاباب.ِبولقلاضئارفىلإةيلدهلا-٧٤

.٢٥١ص.قباسلاردصملا-٧٥

٧٧-

٧٨-

.٢هنِـمقباسلاردصملا.راشنلايماسيلع.د

.٢٧صردصملاسفن

نمةلنمرثكيفتسرويتلاظافلألانمهتفدارتموبلقلاظفل

هبحاصفصووبلقلااذهنآرقلافصودقو.ميركلانآرقلاتايآ

ةيادهلاولةلفغلاول،هلةمالسلااهنم،ةفلتخملاهلاوحأيف

١٤٤



٧٩-

ءاجوبيغلابنمحرلايشخنم":ىلاعتهلوقكلذنم.ناميإلاو

نمعطتالو":ىلاعتهلوقو(٣٣ةيت.قةروس)"ميلسبلتب

قحلِلوقو.(٢٨ةيآ.فهكلا)"هاوهعبتوانركذنعهبلقانلفغا

)"ميلعئشلكبدلاوهبلقدهيهللابنمؤينمو":ىلاعتوكرابت

نمؤتملوللاق"ةرقبلاةروسيفىلاعتلاقو.(١١ةيب.نباغتلا

ِلوقيجحلاةروسيفو.(٢٦٠ةف)"يبلقنئمطيلنكلوىلبلاق

يفيتلابولقلاىمعتنكلوراصبألاىمعتالاهنإف":ىلاعتهللا

حضوتيتلاتايآلانمريثككلذريغو.(٤٦ةل)"رودصلا

.ناسنإلاىدلةينابرلاةفطنلهذهةيمها

يفةدوقافنبااوقبسدقنيملسملانيركفملانلايخيراتتباثلانم

هنامي.ابهيفملسملاظفتحي،هلليثمالينامياءاعوكبلقلابمامتهالا

هقدصوبلقلايفرقوامناميإلا"ميركلاِلوسرلاِلوقلاقادصم

ِرودتيتلاتافلؤملاترثكوتنعتدقفقلطنملااذهنمو."لمعلا

يبساحمقثراحلابتكدقف،هتابلطتموهلاعفاوبلقلاِلوحاهلك

"باكيكملابلاطوبأبتكو"ِبولقلاءاود"هناونعلعجًاباك

."ِبولقلاملع"نعميرصبلانسحلاثدحتامك،"بولقلاتوق

بولقلاءايض،بولقلاءالج:للمتافلؤملاهذهنمريثكلاكانهو

.اهريغو

.١٥٥-١٥٠ص١د٠ديرفلادقعلا.هبردبعنبدمحأ:اضيأرظنن

Encyclopedia Judaica ( Bahia Rn Pakoda ) -٨٠

.54 'or .no .nottp gm" -8 l

.٤٥صةيبرعلاةخسنلا.بولقلاضئارفىلإةيلدهلاباتكرظناو

فسويلقباسلاردصملاسفننم٨٧مقر٥٤صشماهرظنا-٨٢

.حفاق

0١٤
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٠اه

-٨٢ا

٨٤-

٨٥-

.ةيبرعلاةخسنلانم٤٥صو.٥٤صقلسقردصملا

.قباسلاردصملانم٥٤صنم٨٨مقرشنماهرظني

نيثحابلانلفةفلتخملابادآلانيبرتأتلاوريثأتلةلأسمبقلعتياميف

رخليفبلارتاتعوضوميفنوعسوتينراقملبألالاجميف

ولبألااذهىلععالطالاةرورضدرجمدنعنوفقيالو،

لقنلنونثجحينانكمملانمريثأتلانانولوقيامنبوهتسارد

للسوقيرطنعكلذمتينانكميامنلوريغلانعوأرشابملا

هيلإنوبهذيامنأالإ.اهريغوةيرصبوةيعمسةفلتخملالاصتالا

ةدتعتملالاصتالالئاسورفاوتعمثيدحلرصعلايفققحتيدق

ةدوفافنبلرثاتفكلذلو،ةدوقافنبارصعىلعكلذبحسنيالو

.عالطالاوةنيبلاةجيتنناكيبرعلاركفلاب

ىتادقخسانلانادجنةيادهفباتكطوطخملدروفسكاةخسنيف-٨٦

يفةدوِـجوملا."يربتلاو"ةملكنمألدب"يلختلاو"ةملكب

٠.اهنعاهلقنيتقةيبرعلاةخسنلا

:رظنا

.م١٩١٢-١٩٠٧نحيلةعبط.باكللةيبرعلاةخسنلانم٢٧٥صشماه

باب.١٩٠٧ننيلةيبرعلاةعبطلا.بولقلاضنلرفىلإةيادهلا-٨٧

٨٨-

٨٩-

.٢٧٦-٢٧٥صعضاوتلا

ةعبطلا.٢٧٦صعضاوتلاباب.ِبولقلاضْـفرفىلإةيادهلا

.١٩٠٧ننيل.ةيبرعلا

ىلعألاسلجملا.ةعبارلاةعبطلا.٢٧٠ص١بةيسحقلاثيداحألا

دجوتهنأىلإانهةراشإلاردجتو.م١٩٨٣ماعةيمالسإلانْوشلل

ردصملااذهسفنيفثيححلااذهلةياورلاهذهريغناتياور

يضرةريرهيبانعامهنمىلوألاةياورلا.ةجامنباامهجرخل

نيتريخألانيتظفللايفرييغتعمةروكذملاظافلألاسفنبهنعدللا

١٤٦



٩٠-

٩١-

نلحضلوو."منهجيفهتيقللامهنمادحاوينعزاننم":لاقثيح

نعيهفاضيلةجامنباليهوةيناثلاةياورلاامل:دحاوىنعملا

رانلايفهتيقلا"ةملكب"رانلايفهتفذق"ةملكريغتعمسابعنبل

نمحضتيو"رانلايفهتيقلامهنمًادحلوينعزاننمف":لاقف"

اموهودحلوثيالثلاتلياورلايفثيدحلاىنعمِنومضمناكلذ

.هباتكنمعضوملااذهيفةدوقافنباهبناعتسا

بابيفىرخلةياورهحيحصيفملسممامإلاجرخلدقلو

يباوةريرهيبلىلإهدنسب٥٣صرشاعلاءزجلايفربكلاميرحت

هيلعهلاىلصالالوسرلاق:الاقامهنعهللايضري٠ردخلاديعس

."هتبنعينعزانينمف،هؤادرءايربكلاو،هرلزلةزعلا:ملسو

ةيستقلاثيداحألانعالقن.٢٣ص١٠بملسمليوونلاحرش

.٢٧١ص

صنوبتنبلةمجرت.بولقلاضئارفىلإةيادهف:يِـنورفس.د

هءادرهكراشينادارانمو،دناءادرءايربكلىنعملاو.٤١٧

.هبهبشتيناداراامناكف

.٢٩٨ص.بولقلاتابجلو:حفاقديفاد-٩٢

.حفاقديفادةمجرتنم٢٨٩ص١٢مقرشغماهرظنا-٩٣

يذلانوبتنباةمجرتىلعهقيلعتيفحفاقديفادهركذامنألوقلانكميو

واااةرابعلاهذهلهتمجرتيفلاق

يفقحمهناونبيهنإفةقيقدريغةمجرتلاهذهناو"يبيد

يفرخَالاوهركذدقينورفس.دناكلْدىلعلدي،هذههتظحالم

h،نلهشماه n1mea"خسنلااكهبةدوجومريغ

نميهوهعفديولهدصي:ىنعمب"١دو"ةملكاهنمالدبدجوو

ىنعملااذهو.نعداذ،دص،عفدينعييينيذلاrimيربعلالعفلا

ةرابعلاناو،هانعموليسقلاثيدحلاصنيفدروامعديعب

١٤٧
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٩٤-

٩٥_

٩٦-

اظنا

نمو.اهنميسقلاثينحقاذهىنعمىلإبرقاوحبتةقباسلا

يادمادرهلاعزانينمنأديفتاهلثيحاضياحفاقديفادةمجرت

يفزوجيالاذهو.هتمظعوهئايربكيفهبهبشتيامنأكف-هءايربك

يوونلمامإلاحرشنمموهفموهاملاقبطىلاعتوهناحبساللاتاذ

.اقباسهيلإراشمقملسمثيدحىلع

.٢٩٦صبولقلاضئارفىلإةيادهلا

.٢٧٢صردصملاسفن

رمألاةيمهأىلعرارمتسابزكريميركلانلأرقلناك

نمةروسنمرثكيفدروكلذلو،ركنملانعيهنلاوفورعملاب

نوعديةملمكنمنيكتلو":ىلاعتهلوقءاجدقفميركلانن٢رقلروس

مهكئلوأوركنملانعِنوهنيوفورعملابنورمأيوريخلاىلب

نورلينيذلاهللافصوو(١٠٤ةين.نلرمعل)."نوحلفملا

يفىلاعتلاقفسانلاريخمهيابركنمفنعنوهنيوفورعملاب

نورلتسانللتجرخلةماريخمتك"١١٠ةيا.ةروسلاسفن

باكلالهانملولولفابنونمؤتوركنملانعِنوهنتوِفورعملاب

."نوقسافلامهرطلونونمؤملامهنممهلاريخناكل

.٧١ةلةبوتلا.ةروسلاسفننم١١٤ةيآلا:اضيا

.١٥٧ةيآفرعألا

نمربتعتيتلارومألانمركنملانعيهنلاوفورعملابرمألالعجيفو

رلو،ةالصلامقلينباي"نامقلةروسيفىلاعتهلوقضئارفلا

.١٧ةيآلا''ركنملانعهناو،فورعملاب

ضعبلقنيولنيعتسيناديريامحنعهناةدوقافنبااضوعدقل-٩٧

ضعبلاقو:هلوقبكلذلملقينأهباتكىلإيمالسإلاثلرتلا

ركنيملوهجهنمفلاخدقانههنلريغ،خلا...ليقووأ،نيحلاصلا

١٤٨



سيلوهفيلأتنملاوكااكلتنابيحويدقيذللرمألاكلذنمائيش

.احيحصكلذ

.٣٣١-٣٣٠ص.ةبساحملاباب.بولقضئارفىلإةيادهلا-٩٨

.٣٣١صقباسلاردصملا-٩٩

قحلحضوتيتلاتايَالانمريثكلاميركلانآرقلاروستنمضت-١٠٠

امك،هيلعمرحياموناسقالللحيامو،لمعلاوِلوقلايفمارحلو

ةتيملامكيلعمرحامنب":١٧٣ةيآةرقبلاةروسيفىلاعتهلوقيف

الوِعابريغرطضلنمفدللاريغلهبلهأاموريزنخلامحلومثلاو

"ميحرروفغذانلهيلعمشلالفداع

.١١٦ةيآلحنلا،٦٩ةفلاهلا:رظنا

.٢٨٩سمةِـبوتلابابرظنل-١٠١

.ةِـبوتلاباب٢٩٠صبولقلاضتنرفىلإةيادهلا-١٠٢

نبنسحلاثيحنمهححصومكاحلاويذمرتلاويئاسنلاهاور-١٠٣

١٦ص٢فج.يلازغللنيدلامولعءايحإباتكشنماه:رظنا.يلع

.ريشبنبنامعنلاثيدحنمهيلعقفتم-١٠٤

.٩٩ص٢ےجيلازغللنطدلامولعءايحإ-ا:رظنا

.عرولاباب.نيحلاصلاضاير-ب

نمةساردلاومامتهالابيظحدقةيادهلاباكناِفورعملانم-١٠٥

ركفلابهركتةلاسممهثاحبليفءالؤهدكلونيثحابلانمريك

نباباتكلةيبرعلاةخسنللّهيلاملألاةمحقملاتنمضتدقويمالسإلا

صوصنلضعبتنمضتيتلاتاراشإلانمديسلاةدوقاف

.اهدعبامو٨٩صةيناملألاةمحقملا:رظنن.ةيمالسإلا

.٢٩٦صةِـبوتلاباب.بولقلاضنلرفىلإةيادهلا-١٠٦

:رظنا-١٠٧

.٤د١٥صيلازغللنيللمولعءايحإشماه

١٤٩
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هلوقاهنمثيدحلااذهلىرخلتاينوركانهناانهةراشإلاردجتو

بنخلانمْبلاتلاو،بنذهرضيملادبعهللابحلاذب"مالسلاهيلع

.يناربطلاهاور"هلبنذالنمك

بابيفثيدحلااذهلىرخلةياورهتلاسريفينيشقلركذدقو

ىلصهلالوسرتعمس:لوقيكلامنبسنلىلإيهتنيدنسبةبوتلا

نلو،هلبنذالنمكبنذلانمبئات:ِلوقيملسوهيلعالا

بحيونيبلوتلابحيدنانهل"التمث"بنذهرضيملادبعهللابحل

:رظنا."نيرهطتملا

قيقحت.١٦٣صةبوتلاباب.فوصتلاملعيفةيريشقلاةلاسرلا

.خيراتنودب.ةيقيفوتلاةبتكملا.جاحلايناهةسلردو

بابيفةيريشقلاةلاسرلانم١٦٤صنمثلاثفشتماهلايف-١٠٨

":لاقثيحةبوتلانأشبميقلنيلهلاقامققحملاركذةبوتلا

ةبوتلادعبنوكينا:اهنمتامالعاهلةحيحصقةلوبقملاةبوتلاف

.كلذريغواهلبقامماريخ

.رافغتسالاببونخلطوقسباب.٤٩١ص٢دجملسمحيحص-١٠٩

.خيراتنودب.ةرهاقل.يبلحلايبابلاىسيعةعبطم

.ةبوتلاباب.٢٩٤ص.بولقلاضئارفىلإةيادهلا-١١٠

.همجعميفيناربطلاهاور-١١١

لصفلا.٢٩٧-٢٩٦ص.ةبوتلاباب.بولقلاضنارفىلإّهيادهلا-١١٢

دينعلاىلإةيادهلاباكلةيناملألاةمتقملابتكراشلدقو.نماثلا

ءايرلاناىلإهيبنتلالوحاهلكرودتيتلاةيوبنلاثيداحألانم

.اهسفنبوننلاباكترانمناسنالاىلعدشلءايربكفوبجعلاو

١١٣-

.ةملقملاهذهنم٨٥-٨٤ص.رظنا

لدبكرشلالاقو.سوأنبدادشثيحنممكاحلاوةجامنباهاور

.دانسإلاحيحصمكاحلالاق.ءايرلابهارسفوءايرلا

١٥ه



فرعيو.ينلربطلاهاورو.ناميإلابعشيفيقهيبلاودمحاهاور-١١٤

نوكييذلاوهفينارملاالو":هلوقبينارملايبساحملاثراحق

،ةدمحملاوءاشلبلط،هرخلوهلمعِلوايفهتينوهبهذم

هءاجي,٠ذلكلذف،هبعفانهزارحاوسانلادنعةِـمركتلاوةعفرلاو

:رشنل"ةرْـحالاواينحلايسفروبثقوليولا

.٩٩ص.يبساحملدسلنبثراحاللادبعيبألسوفنلبادآ

.١٩٨٤.توريب.ليجلاراد.اطعدمحلرداقلادبعقيقحتوةسلرد

:رظنا-١١٥

ةبتكملا.جاحلايناهةساردوقيقحت.٢١٧ص.ةيريشقلاةلاسرلا

هجرخل":هلوقبهشماهيفثيدحهققحملاجّرخدقوةيقيفوتلا

.ةلصلاوربلايفي٠ذمرتلاو،ركللميرحتباب-ناميإلايفملسم

نمةءاربلاباب.دهزليفةجامنباو،ربكلايفءاجامباب

ركلا

.٢٣٨ص.فوصتلاملعيفةيريشقلاةلاسرلا-١١٦

.لكوتلاباب.١٧٨ص.بولتقْضفرفىلإةيادهلا-١١٧

.٢٢ةيټ.ةدئاملاةروس-١١٨

:لكوتلايفاضيلرظنل

١،١٧٣،٠١٧٤ه١٢٢،٩تايَالا:نارمعالاةروس

.٣ةيآ.قالطقةروس

.١١ةيآ.ميهاربإةروس

٥٢صنيحلاصلضايررظنا.نسحثيدحلاقوي-ذمرتلاهاور-١١٩

هيلعدناىلصلاق''اهنمثيدحللاذهلىرخلتاياوركانهو

،ريطلاقزريامكمكقزرلهلكوتقحدناىلعمتلكوتول:ملسو

"لابجلامكئاعدبتلازلو،اناطبحورتواصامخاودغت

نعةجامنباوي٠ذمرتلاو.امهيدنسميفيسلايطلاودمحأهاور

١٥١
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.اعوفرمرمع

ضاير:قيقحتوطبض.١١٢ص.يلازغلالئاِـسرشنماهرظنل

.خيراتنولب.قشه.ةمكفراد.دنادبعلاىفطصم

.٢٣٧ص.ةيريشقلاةلاسرلا-١٢٠

ليراخبلانعثينحللاجيرختةحفصلاشنماهيفققحملاركذدقو

ىلعليلدلابابيفملسمو،هبسحوهفاناىلعلكوتينمبابيف

.بلذعالوباسحريغبةنجلانيملسملانمفئاوطِلوخد

.١٩٠ص.ّهيادهلا-١٢١

:رظنا-١٢٢

.١١٢صيلازغلالئاسرشنماه

ننحرألابحاصىلعناامك":لاقنيحكلذةدوقافنبللقندقو

ءاملاهنكلنلاهيقسيو،اهعرزيوكوشلانماهيقنيواهثرحينا

وكرتوتافآلانماهنوصيواهيمنيننازعولجاللاىلعلكوتيو

نودضرألاكرتينأهيلعبجيسيلو.اهيفهلاكرابيوهتلغ

نودضرألاتبنتنلةياةرتقىلعهنمالاكتةعارزلاوةحالفلا

.١٩٩صلكوتللباب.ةيادهلاباتك"ةعارز

.١٩١ص.بولقلاضئارفىلإةيادهلا.,-١٢٣

.١٨٣صقباسلاردصملا-١٢٤

.١٨٩صردصملاسفن-١٢٥

.٢١٨صردصملاسفن-١٢٦

.٢١٨صبولقلاضْـفرفىلإةيادهلا-١٢٧

ارنحمباتكلاباوننمبابنمرثكيفهيدلىنعملااذهرركتيو

ةدارانوداهرضيولهسفنعفنيناهنكميهلدقتعينانمناس1اا

.اضيأىلاعتاللاَهعيشمنودهورضيولسانلاهعفنينلوأ.دنا

:كلذيفرظنا

١٥٢



كلاهلكايندلاتمهوتولو":ِلوقيثيح٣٤٨صةبساحملاباب

".خلا......اهلهانمتلخدقوكحو

.حيحصنسحثيدحلاقويذمرتلاهاور-١٢٨

.٤٣صنيحلاصلاضاير:اضيارظنل

Adel Bilderse : Jewish post Biblical -١٢٩

through Great

Personalites.P.84.

History

.١٠٥ص.يليئارسإلابنألاخيرات:جربنتس.د-١٣٠

١٩٠٧ماعةيبرعلاةيدجبألابةيادهلاباكرشانوهاِدوهينوملاس-١٣١

يفاريثكبكيوذلايناملألاقرشتسملاوهفرهيستحلوجال،

ةيناملألاةمتقمفبتكامك،يمالسإلاويبرعلاركفلالاجم

.باتكلل

صسنؤمنيسح.دهمجرت.يسلدّـُـمالاركفلاخيرات:ايثنلابلخنا-١٣٢

.م١٩٥٥ةيرصملاةضهنلاةبتكم.٤٩٦

.٣٤صةيدوهيلاةفسلفللةيحقنلةعوسوملا:ينفحلامعنملادبع.د-١٣٣

.ىلوألاةعبطلا.ةريسملاراد

لكعةيبرعلاىلإهلقن.٥١ص.يلازغلا:وِـفوهاراكنورابلا-١٣٤

.ةيبرعلابتكلاءايحإراد.نسحينغلادبعدمحم:هعجاررتيعز

.م١٩ه٩هاكرشويبلحلايبابلاىسيع

هنابطيتودبروكحلاةسقم.نعلامولعءايحإ:يلازغلادماحوبا-١٣٥

هاكرشويبلحلايبابلاىسيع.ةيبرعلابتكللءايحإراد٢٧ص

١٩ه٧

اذهلهتمحقمالخنمكلذىلإهبنينلىلإةدوقافنباصرح

تيلدوهجمنعثنحتيةمثقملانم٧،٨يتحفصيفف،باتكلا

لامعابقلعتياماما.حراوجلالامعابقلعتياميفدوهيلاءاملع

١ه٣
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اباتكاهيفدجلملفاهنعتثحبف":اهنعِلوقيفاهتابجلووبولقلا

ْضفرفملعينعأملعلاذهتيارفنطابلاملعلاباصوصخم

."هلوصفيوحيباتكيفطوبضمريغالمهممبولقلا

.م١٩٠٧نديل.ةيبرعلاةعبطلا.ةيادهلاباتكةمدقم:رظنا

ميسقتنعةِدوقافنبلثثحتيةيادهلاباْـكيفملزتلالابابيف-١٣٧

.حابمويهنورل:يهوملسقُهيالثىلعسلنلالامعألةعيرشلا

نمركذوبولقلاضفرفامهدحل:نيمسقىلإرمألامسقدقهدجنو

يفركعتلاو،ْعلرشللظفحلاو،ذخانمفوخلاضئارفلاهذه

بابلااذهسفنيفهنلامك.همعنلرابتعالاو،هبئاجعوهتازجعم

فاخأةلمجيفو"سفهبطاخيلقعلاناسلىلعلوقياضيل

ىلعكبةقاطالوكلةوقالو،ءاجرلاوفوخلاامهوناقلخ

."كنعامهعفل

.١٧٣-١٧٢تاحفص.مازتلالاباب:رظنل

هلقناساسايلازغلاريبعتوهءاجرلاوفوخلاريبعتناةاعارمعم

.هصنبةدوقافنباهنع

كلتلةصاخايلولدرقيملةدوقافنلنانممغرلاىلع-١٣٨

سفنيفهنلالإمسقلااذهيفيلازغلامامإلالعفامكتاعوضوملا

،كلذبةياردوملعىلعناكلبهركفهكرديملو،هلمهيولتقولا

كلتىلإراشلدقةيندبلاذنمهنإلب.هباوبانمبابنمرثكهنمضو

رملولىلإِبولقلاضئارفمسقامحنعباتكللهتهدقميفلئاسملا

":لاقفامهريغودسحلاودقحلايهاونلاهذهنيبنمركِدويهاونو

اهنمو.انركذامعيمجدضاهنمفبولقلاضئارفيهاونامأو

.ةمحقملانم٦ص:رظنا."دقحلاودسحلا

.لكوتللوديحوتلاباتك.٤-:نيحلامولعءايحإ٩

:٢.اللِ.اناف

١٥٤



١٤٠-

دبعلاىفطصمضاير:هلمحقوهطبض.٦٣صيلازغللئاسر

.ِتوريب.ةمكحقراد.الا

-٤٠ص.يناثلالصفلل.ديحوتلاباب.بوظفضئارفىلإةيادهلا

٤١

.٢٥٥ص.بولقلاضْـفرفىلبةيادهلا-١٤١

.٢٥٥ص٤هجنبللامولعءايحإ-١٤٢

.١٨٢-١٨٠ص.بولقلاضْـفرفىلإةيادهلا-١٤٣

ضيرقيقحتوطبض.٩٥سم.يلازغلالئاسر:يلزغلادماحوبأ-١٤٤

.خيراتنونب.قشمد.ةمكحلاراد.الادبعلاىفطصم

.٩٧ص.قباسلاردصملا-١٤٥

يفيفوتزليبساحملدسلنبثراحلاذلادبعولوه:يبساحملا-١٤٦

تصتينسيفوصلولنوثحابلاهربتعيو،ف٢٤٣ماعدادغب

ثوحبللعضونملولهناامك.مالكلاملعيفةعساولاهتفاعت

ةلصقيقحتنكممقنمهناهيفرهلليذلاهجهنميفاناكمةيسفنلا

انازيماضياناكو،بولقلاتاينوةيجراخلءاضعألالاعفانيب

لصوو،بولقلايفءادلالصلفشكثيح،نمؤملابلقلًاقيفد

مكحتسلدقىوهلااذهنأو،هردصموهعبنموهىوهلاناىلإ

نموبجعلاوءايرلاكسفنلاضلرفانمريثكلالصاحبصلىتح

،سفنلاةبساحمىوقتلالصلو،عرولاةعاطلالصا":هلاوق

."ءاجرلاوفوخلااهتيساحمنحصأو

:يفتنعىرخاليصاق٠مظنا

امو١٧٣صمالسإلايفةيفوصلاةفسلفلا:دمحمرداقلادبع.د-أ

.ةرهاقلايسبرعلاركفلاراد.اهدعب

ةبتكملا.٨٧صيلازغلادنعقالخألا:كرابميكز.د-ب

.ةرهاقلا.ىوبكلاةيراجتلا

١هه
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١٤٧-

١٤٨-

١٤٩-

١٥٠_

١٥١_

١٥٢-

-٢٥صاطعدمحلرداقلادبع:قيقحت.سوفنلابلدلةمدقمدج

.توريل.ليجلراد.٢٦

.٤٧٦صةيادهلا

.١٩١صسوفنلابادآ

.١٩٤صردصملاسفن

.ةحفصلاوردصمفسفن

.١٧٦صةيادهلا

.١٧٧صةيادهلا

.٤بلِـكوتلاوديحوتلاباك.نيلمولعءايحإ-١٥٣

.لكوتلاوديحوتلاباتك٤ب.نيحلمولعءايحإ-١٥٤

ىلإةدوقافنبااهلقندقاهريغوةركفلاهذهناىفةراشإلاردجتو

.اهدعبامو١٩٠صةيلدهلاباتك

.١٣٠ايم.يلازغلا.وفولاركنورابلا-١٥٥

دناىلعلِـكوتلِـكوتملاف":هلوقسوفنلابلدقيفيبساحملاركني-١٥٦

هاوسنممهءاجرعطقو،هايموهترخلروملنماهلكهتاجاحيف

يفو،لاحلكيفالاىلإنورطضماعيمجقلخلاوكلملعاو."

هللاريغبقثونمو،هدحوينغلاهلال،نوكسلكو،ةكرحلكو

مسقدققلزرلانلملعتتسلا..هلاكمنمريكاكلمنلاىأردقف

نلو":لجوزعدنالوقىلإعمستالأ....مهشياعمهدابعنيب

دارالفريخبكنرينلو،وهالإهلفشاكالفرضبهللاكسسمي

"هلضفل

.١٩٤-١٩٢صسوفنلابادقرظنا.١٧ةف:ماعلاا

١ه٦



:ةيبرعلاعجارملا:ألول

عجارملا

١-

يل

ايس

٤-

0_

-ا

ال

٨-

.ميركلانارقمل

.ةيمالسإلانونشللىلعألاسلجملل.ةعبلرلةعبطلا:ةيسدقلاثيداحألا

١٩٨مم

.خيراتنودب.ةرهاقلا.يبلحلايبابلاىسيعةعبطم:ي٠راخبلاحيحص

.خيراتِنوتب.ةرهاقلا.يبلحلايبابلاىسيعةعبطم:ملسمحيحص

فيلأت.بولقلاضئارفىلإةيادهلاباتك:ادوهينيماينبنبملاسميهاري

لوألعبط.ةدوقافنيلفسوينبىحبنايكظعاولا

.١٩١٢-١٩٠٧نهليفةيليربلاةعبطملاب

.يدوهيلاركفلايفيبرعلارثألا:(روكد)يوادنهىسومميهاربإ

.١٩٦٣.ةرهاقلااةبتكم

ةااه

نبل

نبا

نبا

.دقيقحت.لوألامسلا.ةريزجلالهانساحميفةريخنلا:ماسب

.ِتوريب.سابعناسحل

.ةفاقثلاراد.سابعناسحا.دقيقحت.نايعألاتايفو:ناكلخ

..خيراتانحدب.توريب

راد.فيضيقوش.دقيقحت.٢-.برغملايلحيفبرغملا:ديعس

ويل

ول

وبأ

نسحلا

بيطلا

.ةرهاقلا.فراعملا

قيقحت.٥د.لعلاوديحوتلباوليفينغملا:رابجلدبع

.روكدمميهاريا.دّهعجلرمويرضخلادمحمدومحم

ةرهاقلا.١٩٥٨رشنلاوفيلأتللةماعلاةيرصملاةسسؤملا

نمحرلادبعحرش.يبنتملابيطلايباناويد:يبنتملا

.ةرهاقلا.يبرعلاباقلاراد.يقوقربلا

ءايحإراد.هنابطي-ودب.دميدقت.نيدلمولعءايحل:يلازغلادماح

.١٩٥٧ةرهاقلا.يبلحلايبابلاىسيع.ةيبرعلابتكلا

١٣-

١٤-

ىفطصمضليرقيقحتوطبض.يلازغلالئاسر:يلازغلادماحوبأ

.خيراتنوحب.قشل.ةمكحلاراد.الادبعلا

.اطعرداقلادبعقيقحت.سوفنلابادآ:يبساحملاثراحلاهللادبعوبأ

.١٩٨٤.توريب.ليجلاراد

١ن٧
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١٥_

٩ال

١٨-

ألد

_٢ه

هالا

ويمبل

وبيس

٢٥_

y q

٧٢-

.يبلحلايبابلاىسيع.اجلحنتوللملايفلصفلا:مزحنبدمحمول

.ةرهاقلا

ْلفسرويدوهيلاةليرغنلانبلىلعدرلا:(روكد)سابعناسحإ

.١٩٦٠.ةرهاقلا.ةبورعلاراد.ىرخل

.بيطرليسلدنألانصغيفبيطلاحفن:يرقمقدمحمنبدمحل

..تورشب

ةبتكم.سنؤمنيسح.دةمجرت.يسلدنالاركفلاخيرات:ايثنلابلخنا

.١٩هه.ةيرصملاةضهنلا

دمحمهعجلر.رتيعزلناعةيبرعلاىلإهلقن.يلازغلا:وفداراكنورابلا

يهبابلاىسيع.ةيبرعلابقللءايحإراد.نسحينغلادبع

.ةرهاقلا.١٩٥٩.هاكرشويبلحلا

.توريب.ثعبيالارصعوسلدنالايفبرعلاءابمل:يناتسبلاسرطب

١

ةلسلسنمعباسلادنعلا.ءافصلاناوْـحل:(روتكد)رونقدبعِروبج

.ةرهاقلا.فراعملاراد.ركفلاغباون

.ةرهاقف.فراعملاراد.يملحالابألايف:(ِروم)يباكرلاتسوج

١٩٨٧.

دبعدمحلهحرشوهطبضوهققح.سلونيبلناويد:يناهنبنسحلا

.نانبل.توريب.يبرعلاباتكلارلد.يلازغلاديجمق

٣

.ركفقراد.نايرعلاديعسدمحمقيقحت.ديرفلادقعق:هبردبعنبدمح

ركذيفسبتقملاةوذج:(رصنيبلنبدمحمهلادبعوف)ًيديمحلا

.ةرهاقلا.ةمجرتلاوفيلأتللةيرصملارادلا.سلدنألاةالو

ليعامساةمجرت.خيراتلايفهزكرمويبرعلاركفلا:يريلولسالي٠د

.توريب.ينانبللاباتكلاراد.راطيبلا

ِنوحب.ةيقيفوتلاةبتكملا.جاحًـلَايناهةساردوقيقحت:ةيريشقلاةلاسرلا

رخماات

.ةيراجتلةبتكملا.يلازغلادنعقالخألا:(ًرَوكَد)كرابميكز
ةاهاقلا

١٥٨



٢٩-

-١ا

ومل١

ممبب

ولي
-ههط

٣٥_

ولب

٣٧-

٤٠-

٤١-

ييل
-دا

ةعبط.ةيبرعلاىلإةسمخلارافسألاةمجرت:يمويفلاديعسايفعس

.١٨٩٨.سيراب.جروبنريل

ةعابطلاوةمجرتللقرشملارلدةعبطم.يبهذلارصعلا:عوشعشميلس

٠٠١٩٧٩ورمعافش.رشنلاو

عم.١٩٠٥.كرويوين.قالخألاحالصليفةلاسر:لوريبجنبناميلس

.ةيزيلجيإلاةغللابةمجرت

.هاكرشويبلحلايبابلاىسيع.لوألامسقلا.لحنلاوللملا:يناتسرهشلا

دبَـع

دبع

دبع

دبع

.ةرهاقلا

.١دج.سلشتايفيربعلابنألا:(ِرعفد.أ)ليدنققزارلا

.١٩٩٠.ةرهاقلا.رعشلا

.يدوهيلاينيفركفلايفيمالسإلاشألا:(ِروته)ليحنققزارلا

.١٩٨٤.ثارتلاراِدوطِـسوألاقرشلاتاساردزكرم

.ةرهاقلا

ركفلاراد.مالسإلايفةيفوصلاةفسلفلا:(روتكد)دومحمرداقلا

.ةرهاقلا.يبرعلا

راد.ةيدوهيلاةفسلفللةيدقنلاةعوسوملا:(روتكد)ينفحلامعنملا

.ةريسملا

.رشنلاوعبطللرصمةضهنراد.ءافصلناوخإ:يقوسنلارمع

.ةرهاقلا

.يمالسإلاركفلاباهرثأتوةيجوهيلاةفسلفلا:(روكد)راشنلايماسيلع

.١٩٧١.ةيردنَـكسإلا.فراعملاةأشنم

ةسسؤم.ميركلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملا:يقابلادبعداؤفدمحم

.نانبل.توريب.رشنلللامج

.مويلارابخأراد.١د.ىنسحلادناءامسأ:يوارعشلايلوتمدمحم

١٩٩٢

.حيقنتلاباتكنملوألاءزجلاوهوعمللا:يبطرقلاحانجنباناورم

فيلأتلاةنجل.ناردبدمحمةمجرت.ةراضحلاةصق:تنارونلو

.١٩٦٤ةرهاقلا.رشنلاوةمجرتلاو

١٥٩
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:هفراعمقرنلونومجاعملا

.برعلاناسل:روظنمنبل-١

.ةيمالسإلافراعملاةْريلد-٢

»١٦
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2-

3-

4.

5-

6-

ד

,-

8-

9-

.ןובתןבאהדוהי'רלשומוגרתבתבבלהתובוחרפס:ינורפצ.א

.קוקברהדסומעוייסבתורפסלרבחמתאצוה

תובוחרפסלשהניחבהר5סרמםדרפסהירש:יקסרימןורהא

ףסויןבייחב

:ןמרישםייח

:ןמרישםייח

.נ.ךרכ.ץיברת.הדוקפןבאייחב'רלתובבלה

.א"משתל"יש"עםרפסתאצוה

'רלשומוגרתבתובבלתובוחרפס:הדוקפןבא

יברעהרוקמהיפלןקתמוהגמ.ןובתןבאהדוהי

.יבורפצץאר"דתאמתורעהואובמםע

.ינשקלח.סנאבורפבודרפסבתירבעההרישה

.ל"ישת.קלאיבדסומתאצוה

תלארשיההימדקאה.הוינגהןמםדתחםירש

.ו"כשת.םילשתרי.םיעדמל

הדעסבריבתכביברנהןונגסהחותינבתויוקד:ואלבעשוהי

.23'סמ.םימעפ.ינפחןבלאומשו

.םוגרתורוקמתובבלהתובוחתרות:חפאקדודר"הכבףסוי

.1973.ג"לשת.םילתרי

ןואג

.םילשורי.רתכתאצוה.םייניבהימיבירבעהרופיסה:ןדףסוי

.l974

.תידוהי-תיברעבלבבידוהילשתיממצהתורפסה:רושיבאקחצי

10-

-l l

12-

13-

.ם"שת.ויתס.3'סמ.םימעפ

.קרברשףסויתאצוה.לארשתורפסתודלת:גרבניצלארשי

.במא-לת.ם"עב

.רמאמ.תובבלתובוחלהנש900.בלהתובוח:לאינרקיבצ

.יאמב15.א"משת.רייאבששםוי.רבדןותע

. l98l

תדהםוחתבםיניינעהמכ.םאלסאלתודוהיןיב:דקשלואש

.ך"נשתץיק.םימעפ.תיממעה

.םילשורי.ינשקלח.תלארשההבשומהידומע:םנובהחמש

.ד"ישת

רו
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ىليلل

رعوضرملا
دحك

هحعصلا

د-أ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةمدقملا

سلدنألاىفدوهيلا

لوألاثحبملا

هرصعوةدوقافنبايحب

(٩-١)٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠..٠

(١٦-١.)٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةدومافنبا

(٢ه۔١٧)...٠.٠.٠......٠...٠.٠..٠٠هتفاْـس

(٤٣-٢٦)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠لوألاثحبملاشماوه

يناثلاثحبملا

بولقلاضئارفىلإةيادهلاباتك

فدهلا-ىوتحملا

(٥٨-٣ه)

(٦٦-٥٩)..٠٠.٠.٠..٠٠..٠٠.٠٠يناثلاثحبملاشماوه

١٦بم
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ثلاثلاثحبملا

ةيادهلاباتكيفةيمالسإلاوةيبرعلارداصملا

(٦٨۔٦٧)٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيمالسإلاوةيبرعللتاحلطصملاوظافلألا

(هب٣۔٦٨)......٠......٠٠ةيبسنألاوةيوغللارداصملا-١

()......٠....٠....٠.ةيمالسإلاتتادرفملا-٢

(٨ه-٧٨)٠...٠...٠.٠٠٠٠٠٠٠ةيمالسإلاتاروثاملا-٣

ةيمالسإلاقرفلاوةدوقافنبا

(٩٣_٨٦)..٠٠..٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افصلاناوخإ-١

(٩٨_٩٣)٠...٠٠٠٠٠..٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ىرخألاقرفلا-٢

ةيوبنلاوةيسدقلاثيهاحألاوةدوقافنبا

(١.٢-٩٩).............٠...٠ةيسقلاثيداحألا-١

(.٣)........٠....٠.٠.ةِـيوبنلاثيداحألا-٢

٠ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألادأ

٠تاهبشلاومارحلاوىالحلا-ب

٠رافغتسالاوةبوتلاج

٠هيلعدامتعالاوهللاىلعلكوتلامد

(١٣١۔١١٨)..........٠.٠٠.نيملسمللءاملعوةدوقافنبا

(١ن٦-١٣٢).٠............٠٠.٠ثلثلاثحبملاشماوه

(١٦٣۔١ه٧)...٠٠...٠٠٠٠........٠٠٠٠٠٠عجارملا

(١٦.-١ه٧)٠٠٠..........٠..٠٠ةيبرعلاعجارملا:الول

١٦٤



(١٦٢-١٦١)..............٠...٠ةيربعلاعجارملا:ًايناث

(١٦٢)٠٠.٠٠٠..٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠ةيبنجألاعجارملا:اثلاث

(١٦ه-١٦٣).٠.٠٠٠٠.٠٠٠.٠..٠٠٠٠.٠.٠.سرهفلا

١٦٥

http://al-maktabeh.com





ازكرملاتارادصا

ةيخيراتلاوةينيدلاةلسلسلاالوا

ةيليئارسإلاةوبنلاةرهاظ-١

ىموقلاباسحلا-٢

ةيليئارسإلاةيصخشلا-٣

ةينيدلاةينويهصلا-ان

ةينويهصلاةكرعلا-ه

ىليئارسإلاعمتجملا-٦

تامازلارواقئاقحمالسا-٧

ىليئارسإلاىيرعلاعارصللىنيدلادعبلا-٨

ةفللاىفةينآرقلاريسافتلاومجارتلاتاهاجتا-٩

ةيدرألا

رصمىفةيدوهيلادباعملاوازيتجلا-١.

برعلاناكسلادرطىفليئارسإةسايس-١١

ةيدوهيلاىفةينيدلازومرلا-١٢

ىطسولا٠ايسّاىفةيمالسإلاتايروهمجلا-١٣

لبقتسملاورضاحلا

ةيدركلاةلكشملا-١٤

شيجلالخادىنالعلاىنيدلاعارصلا-١٥

ىليئارسإلا

ثلونموكلاىفتاعارصلاوةملسملاتايلقألا-١٦

قوقحكاهتناوميمودْاةيلاعمةطوتسم-١٧

ىنيطلفلاناسنإلا

«ىسايسلافقوملاىفةساردربرممدوهي-١٨

ىليئارسإلاىنپدلاركفلاىفبرحلاةفسلف۔١٩

رضاحلاوىضاملانيبنامكرتلا-٢٠

ةيدوهيلا-٢١

١هپې

نسحةفيلخدس/د.ْافيلأت

ريدغوبأدومحمدمحم/د.أةمجرت

نسحةفيلخدمحم/د.أفيلأت

ريدغوبأدومحمدس/د.أةمجز

نسحةفيلخدمحم/د.أفيلأت

حلاصدمحأدمحم/.دةمجرت

رماعفسوياا.دةمجرت

نسحةفيلخدمحم/د.أفيلأت

ميهاربإديمحلادبعريس/د.أفيلأت

جارسىرنلاذاتسألاونسحةفيلخدعم/د.أفيلأت

حلاصدمحأدمحم.دنلعتوةمجرت

ىماشلاهللادبعداشر/د.أفيلأت

ىلوتمداؤفدمحأ/د.أفيلأت

ىمهفدمحماديوه.دو

روصنمنيدلا،العدمحمد.ْا/قيلعتوةمجرت

ريدغوبْادومحمدمحم/د.أفيلأت

ىهفدمعمايه/.دفيلأت

هللابهودومحمباهولاديع/.دةمجرت

.رهاظلادبعدومحم/.هفيلات

ىسردإ،الجدمحم/د.أفيلأت

هللاضوعدمحمزيزعلادع/د.اةمجرت

.ديجملادبعرحبدسم.د.آفيلأت
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ةيليئارسإلاتارباخملاةمزأوربوتكابرح-٢٢

نيطسلفىلععارصلالقتسم-٢٣

ايكرتىفةيزحلاةايحلا-٢ع

ةرهاقلاازينجىفتاسارد-٢ه

بصعتلاىموريف-٢٦

ةيناملعلاةيدوهيلا-٢٧

رداصمىفةيمالسإةيؤرةيدوهيلابمالسإلاةهالع-٢٨

ةيلاحلاةاروتلا

ةرصاعملاوةثيدحلاايكرتىفىطارقميدلاروطتلا-٢٩

ةساردوةينانويلانمةمجرتعبارلاوثلاثلانريباكملا-٣٠

ةيخيرات

ةيوغللاوةييلاللةلسلسلااْاينال

بيرعتلاعناج-١

ىقرشلارجهملابدا-٢

هىشلاوركفلاومالكلا-٣

ةيربعلاُّتارصتخملاسوماق-٣

ةيبرعلاوةيناربعلاةغللانيبةنزاوملا-٤

ىجموسپأتاياكح-ه

ىناريإلاحرسملا-٦

ناريإدوهيدنعىسرافلابدألا-٧

ةيفسلفلاتاحلطصملامجعم-٨

ةريصقلاةيربعلاةمقلاىفةينيطسلفلاةيصخشلا-٩

هنطاوموهلئاسمنأشلاريمض-١.

ةيماسلاتاغللاىفصقانلالعفللىلبصالامجعملا-١١

١٦٨

.ريدْـعوبْادومحمدمعم.د.أةبييعلانمةمجرت

ىعيرلانمحرلادعنبهللادبع.دفيلأت

ضوعزيزعلادبع/.د.أفيلات

جارسربجىوبنلا.اةمجرت

هللابهوباهولادبع/.د.أةمجرت

ىوارلماكدمحأ/.دةمجرت

نسحةنيلخدمحم/د.أفيلأت

ىسرملادمحْاىفاصنملا/د.أفيلأت

ضايرزيافايليفوًا/د.أقيلعتوميدقتوةمجرت

نسحةفيلخدعم/د.أميدقتوةعجارم

نالسراهرقلانواسمومنحرشوقيقحت

عّـيبرلانمحرلاديعدمحم/.دفيلات

علاضلاحلاصدمحم/.دةمجرت

مالسدمحمنابعش/.ددادعإ

ىديوهدَومحمدمحأ/.دةيبرعلاىلإهلقن

بوجحمحالص/.دةساردوةمجرت

.بولعباهولاديع.د/فيلأت

معنملادبعنيدلاروندمحم.د.أ/ةمجرت

معنملادبعروندمحم.د.أ/دادعإ

ةديسىلعدومحم/ه.أفيلأت

٠نيسحناضمرنمحرلادبعةمطاف.د:فيلأت

ليلجلادبعرباصرمع.د.أدادعإ



ةيلوميلاودوهيلاىلعمالسإلالضف،دلاث

ةيمالسإلاةراضحلاللْـمىفدوهيلا-١

ددوهيلاةدابعلاىفةيمالسإلاتاريثأتلا-٢

ةركاذملاوةرضاحملا-٣

ةيبرعلاةغالبلاىفةيبرعلاتاريئاتلا-،

ىسلدنألاىربعلارعشلا-ه

ةطيسولاةيدوهيلاريسافتلاىفىمالمإلارب‘ْاتلا-٦

نيئارقلاةفئاطدعىنيدلاركفلاىفىمالسإلاريئاتلا-٧

اهيفىمالسإلارثألاونوميمنپىسوملةيمالكلاهارآلا-٨

ةيناريإاياضقةلسلس،َاعبار

(لوألاددعلااةيناريإاياضق-١

اىناثلادنعلا)ىناريإلاىجيتارتسالاريرقتلا-٢

ةيداصتقالاوةيسايسلالكاشملارزخلارحب-٣

ةيناريإرظنةهجوتاراضحلاراوح-٤

ةيجًراخلاةيناريإلاتاقالعلاىفثوحب-0

تاراضحلاءاقتلاونايكلانيبراوحلاةلسلسهاسماخ

ةيناريإرظنةهجوتاراضحلاراوح-١

ىمالسإدقن:رخآلاعمىراضحلاراوحلاونوملسملا-٢

.تاراضحلاعارصةيرظنل

.ىرخألانايدألابمالسإلاةفالع-٣

ىموقلاةيطع/د.أدلأت

حرجلاملاسدمحم/د.ًاةمجرت

ليدنققزارلادبع/د.أةيبرعلاىلإهلقن

مالسدمحمنابعش.دفلأت

نطدنققزارلادبع/د.أفلات

دمحم/د.اةمجارمىديوهدمحأ/د.أةمجرت

نسحةْـيلخ

سيردإ.الجدسم.د.أ/فيلات

ميهاربإلماكنسحنسح.د/فيلأت

معنملاديعروندمحم.د.أ/دادعإ

دامحدمحأتحدم.دفارشإورت

معنملادبعروندمحم.د.أ/فارشإ

معنملادبعرردمحم.د.أ/فارشإ

معنملادبعروندمحم.د.أ/ةمجرت

معنلادبعروندعم.د.أ/فارشإ

نسحةفيلخدمحم.د.أ/فيلأت

نسحةفيلخدمحم.د.ْا/فيلأت

قرشملاةلاسرةلجمدًاسلاس
،.هها

٢..٣رشعىناثلاىتح١٩٩١لوألا

http://al-maktabeh.com



ىلإةيادهلاباتكىفةيمالسإلاوةيبرعلاتاريثأتلاةساردلمعلااذهلوانتي

نباةايحباتكلالوانتثيح،ىسلدنألاىدوهلاةدوقافنبالبولقلاضئارف

ةيعامتجالاوةينيدلادوهيلاعاضوأو،ةيسلدنألاةيمالسإلاةيبلاىفةدوقان

ةردنببسبهركفوهتايحلوحنيخرؤملافالتخاىلع.زيكَرتلاعمةيركفلاو

ضئارفىلإةمادهلاباتكتاعبطبفبرعتلااذكو،هتريسنعتامولعملا

.ةددعتملاهتامجرتوةفلتخملاهتارشنوبولقلا

تارثؤملاديدحتىلإلمعلاقلطناهباتكيوفلؤملاببفيرعتلااذهدعبو

دمتعاىتلاةيمالسإلاوةبرعلارداصملابفيرعتلالالخنمكلذوةيمالس

ةيمالسإلاةفاقثلايفاْـهرداصمىلإاهدروهتدامليصًاتوةدوقافنبااهيلع

..هباتكىفةدوقافنبااهركذيملىتلاو

،ةيمالسإلاوةيبرعلاتاحلطصملاوظافلألاديدحتنمفلؤملانكمتدقو

ثيداحألاوةيمالسإلاتارثؤملازتالوقملاديدمو،ةيبدألاوةيوغللارداصملاو

لمعلاددحاك.ةدوقافنبااهنمدافتساىتلاةيسدقلاثيداحألاوةيوبنلا

ناوخ.ابهتقالعاهنموةيمالسإلاتارايتلاوقرفلاضعببةدوقافنياةقالع

دماحىبأركشةصاخهرثأتو،نيملسملاءالعلاضعيهتقالعكلذكو،افصلا:

تالاجمىفىمالسإلاركفًـلامالعأنمامهريغوىساحملاثراحلاوىلازغلا

قالخألاوفوصتلاونيدلا
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